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ซูะิ เ้ิ ธ เ้ ก๊ ะิ บึ บิ ซ้ํ ญู

โปื้ อ๊ะิ เ้ บ๊ ส์์ เ้ อ๊ บิ _ ฿00 โ่ ,

0โ่ก็เ้ ธิฟิเ้ $ เ้ อ๊โ่ไเ้เ้ บิ

บู๊ะิ เ้ ฮิ บู เ้ ล ๗68 ิ่ มเ้ บึ 01 ิ ก๊ ก๊ะิ ~

ใว็ ธิ์ว์ เ้อ๊ (ร์ โเ้ เ้อ๊ ช้ฉ้ใ` เ้อ๊ () () โร๊ () เ้รู เ้) เ้รู๊ โ่ง เ้) () โ (อ๊ ธิ์ว๋ โรู๊ โอ๊ วู

ย์ 00แบึ6110ผ 0? ?เ้ เ้อเ้ธ

โม โบ๊ โอ๊ ก๊ ก์ ฝึ ป้ บู๊ ก์โโ ฝึ ,

60ษัฝัเธอ ธ ฿ิอย1 ย่ํม618มซื 800฿68$ ย่ํ800ซื ?สธ ณุ088 0ธ ?สธ ช้ํ008?88ม7ย เ~ฎิมโ่ยล 7.~

ฟิ 0ฟิ ธิ08 โฮื อ๊ ธิใชือ๊โ โ่เ้ เ้เ้ ะิปื ฮิ เ้โฮ็อ๊ะิ บิ ซึธิ0เ้ โป๊ะิ 08161ฝึก์เ้ ด์์ ย่ํฝึ ป๊ อ๊ปื นิเ้าิ เ้ ฟั งี โก๊ะิ เ้โปืน๊ก์น็ไ 0ซึ โฝั บ๊

80ใภ้เ้ ใธิเ้ งื ฝึ ก์บ๊ภ์บ๊ะิ เ้ไ .

ธิฏ์ธีโ่ รู้เ้

ป๊ ปื ธิ เ้น้ํ ฟี :

30 ใถ์ เ โ่ ธิ เ้ อ๊ ป๊ ถ้ํ บิ ส์์ ป๊ะิ ด์์ ใ บ๊ 0 บึ งื ษี ,

ณ, บ ถ้ํพ80ม ว่ําิ ก๊ะิ ธาิ

1872.



บ็ บืษิ เ้ เ้ ฟ้ :

ซึ ธิ เ้ ฟุ้ ใเ้ บิ ชิ โ่ เ้ . ถึ . 61 เ้ เ้ ,

ปู้ฉ่ํชิเช ชิช ่ ฏิเ อู๊ ชุ ม่ํเญู.



โ่ เ้ โ่ จี ร์ จิ เ้๐ห .

กู3๊~ท้นุ้ปุ้ม็รู๊ยู่ะเกุ่มึ

เ้ดู่ รําิะ ~` $ รั

วั ด์์ ~`ท

8 - ฉ อู้ - 3 า

| จ ะ + รํ

ด๊ ง อ \ ลื `

ก๊๐รเเ 18168 ถ์แบเวบร 1ว่ํ 0บ$ษ,

ป็น่ํ 11~ก', 27 อิ|เ ปุ้ม ไบู, 1872.

'ปึกษ ลูชอออกเ อูลจะ 0รู่̀ ม์แอบเ้ล ฿แอเ0 ปู้ซ้ํ บ็ออก จะออแะฆ่ 0ก ย่ํอ 8งูธ โ่อฌ ซ๊ก ซ๊ถ่ละอถ่ วู้ ถ

ซ้ํอ ภ์ อย่ํอณจุ'อ อฉิ นิ บ่อก 0ธี เ้อเอธเอ มิ ล-บึ1กษณ, ซื88บอฉิ รู๊ ก 1870.

ด์์ซ. ย้ํ08ษะิปื 0่ ย้ํ0ปื6^ษ, 0รั ซ้ํอ ล์อย่ํอกเ้งู,8 บ๊อจูอชเณออะ 0โ่ โย่ล่ํ เ้อกแ80ก่ อู ถ้ํ, ช้ํณ

ฃอลูชอบ์ถออก๋ ย่ํอ บู๊อะิบิ วู๊ก 01086 00กซ อ๊กกข์ บึงู ปิ๐ ซ้ํอ 0ถ่อ๊เ้ถณ์, พ ว๋ ยํ1 ฟิบ็ ว๋ย่ํ ซ้ํอ 1 ข์ ย่ํ0ฐขอจูน้ํ ช้ํ0

00ถูจุ บ็ปู้ ช้ํออถ ขอท่ฮอ อ่ํ อก ฉิ 00118$6ถ่ ๖รู ฏิวู้ณ รู๊ ก 00กฐ์ แบ บึถ่0ก า่ซ้ํ 8. 0เ้00บ81, เ้. ฝี ~ โ . ฏ์ .

ฟีอ ะิเ้อขอยู่๐กอ 0? คูณอกชํอยํ0บ8 ป้องือ ช้ํออก ย่ํเก ว๋แออ่ํ ; 0๖11ซู6ข8$10ถ8 0? ช้ ขํออะแฃ68 รู้ถ ซ้ํอ

0ก่ฐเ้ถ ล1 อซอ รู๊ ก อู๋ วู้ออบิล่ํ โ่งู อศู นย้ํอใอกบิ ธซู8068, ฒ่ซ้ํ บบณช้ํอซอ บ็อปิฟออก ช้ํชอย่ํอช้ํ ~

โป้อ 8600ถ ฉื อูลขบิ 0บ๊ เ้อเะิธเะิ บ๊อบึ ล่ํ 18 วู้ถ อูขอยูขอะิ. ฟิวู้ ซ้ํ รู๊ะ พรู๊ 11 ๖๐ 188แล่ํ 00ถ01บ

810ก 0ธี โ่ล่ํ16 0บ๊ 00กบ็อกช้ํ8 , ฉิ650บ่อู่0ก 0ช้ํ ซ้ํอ 0บ่อ๊ ซ๊กฆ่ ฌอกแออก่อู เ้ , ชิก ต๋1068 แก อ่ํ 0010ขอ่ํ

รูอ๊อ-อซืณวู้165~ โ่ป้อ 6ฉื ฉียํ0ก 0ช้ํ เฮเอลเล ย็นอเ0 วู้$ 1 นิณ ช๊ะิอ่ํ $0 ปิพ0 น้ํแบ ถ่ขออ่ํ 00ซู168 ~

ย้ํ . โ . ธีเ้ เ้ธิบ๊ธิโ, ด์์ ~ ธิ ~ โ . ^ . ,

ป๋ย้ํหแฑน่ํท 0/ ชืท์อ ขุ่ยแล่ํฒบู .





เจูนู รื อู๋ จิ (ถ้ํ ~

ฐมู่+16 " $ รั

่\ท

ว สั์ -์ ต๊ กู๊ อ๊า

ซู จู อี หั ว๊

อ๊ ง ป์ \ วู๊ ฉ

00 ฟิ โยื ฟี โอ๊ .

1. ?886 [1], 601. 1, 10จู :

1 ฟื 01 ปู้ โป๊ ปู้ีใฮิ โ่ -เ้าิ ปืไอู๊าิ ฮิ บึ ฝี โอ๊ป๊ าิ80-“ 1บ01จูฉี ปั ชู88810ถ 0ช้ํ ช้ํ6 1๓886 0ชี ย้ํถ่ธน้ํ ~

ฏิ6ข6 . ” ?ธ0108บ8 โ่0 66606ถปิ 0ช้ํ $จุบ0ฉิ ลปื บ๊ะิ$ลข6อ, 1ก 06ถูกูย่ํ0016, หว่ซ้ํ 16โ 6่16บ06

ช้ํ0 ซูะิ$น้ํ0บ 0ธิ อบ 1๓886 0ธี ปืน้ํ18ช้ํ .

11. ?886 [1], 601. 1, 11ถ6 38 :

1 ท01616 0106แบ8 6ท0866661 6ก01691600ฎ1 606รู6ท0 ก166 0 ก018 06

๒๕8810ก6 ก็ -1๓ฌ161 ท 18 00๓1ท 1 พ086ก1 1680 0ก1861_“ 1๓๐1จู1ะ เ1๖๐บแฮ

ฏ์บบ$ช้ํะิ$1 [ย่ํซ้ํอบ88เ้ข์] , ถ์ขย่ํ16ชูว่ํ$60กูน็ ฏ์161อบย่ํเ้ฆ บซ้ํ18, อู๋6 อูล8810บ6 1๓8811118 ป๊0ณวู้บรู๊

ถ08โ่บ่ งํ68แ 0118ถ่ . ”

111. ?886 [4], 601. 1, 11ถ6 38 :_

ฮีไป๋ปี อี อียี ปืฝี ปื นิ น็ 68 ปู้ บํ0 บู๊าิ ธิ ฟิ บู๊ 01 ะิ ฟื 60 กิ โ่ -ธิ-" 811768$6ข, ๓๐ษ6076ข, 6

118ป้ช้ํ60บ8 สถฉิ ฟิเ้$6 ๖1ล่ํ0ถู พะิ ๖6.” 0ก ?0ซู6 811768โ่6ข 1., หว่ซ้ํ อ060บ11ช 0ธิ 60บ

โ่ช0?6ข8ฐ 0บ 0686พ๗๐6 0รู๊ $ล่ํช้ํอซ้ํ.

1จุ. ?686 [5], 001. 1, ช้ํ0กู :_

0บ1 6กี 0กิ10 00610860กิ ~ ก ~1 80610 บึก็ บึกซู61 ะิ กิ ~ซ าิชาิ กิ กอ๋ณส

าิ บ๊ีฬ 81 ฟี-" โน้ํ616 ฬิฌ, ๓๐ช60จ61, อ น้ํ เ้ อ่ํ60แ5 ย่ํอ80บ วู้ถ ย้ํ0บ$ 181ซู61แ8, บอลข

บ๊0ณ6, อปิ โ่ป้องื ่๓6. " 011 6 กู68ถ่16บฆ่ณี ย้ํ880ก, สถอ่ํ วู้ ปิ$ อ่ํ68ช้ํษแ6ปี10บ อิรุ ?0ซู6

811168โ่6ซ.

จุ. ?สตู [5], 601. 1, 11บ6 89 :

810066บิฌก ธกส 600 ก0าิศ า ท ฮิท ธิ060 1 ก ฮูบี0กม๊ ะิ 6168_

" อ๊ปึงื68ช้ํ6ข, ณ0160761, ฟิส์์ ขุ่๖๖๐บิ 0วู๊ ?0๓6 ฟิน้ํ6บ โ่โ่8 6อ่ํ16ปิ, ฟิน้ํข์ย่ํ ช้ 0ํ110พ8 ฏิ61'6, ฟิล$

188บ6อู๋ . " 0บ 00ถ8เ้ลบชเ้บ6, ?0ซู6 811?68ช้ํ61, สถฉิ บ๊616ษณ ใน้ํ6 6ซู18$16 0รู้ ปื616บอ

โ่0 00ถ8ม่ํบปืน็บ6 ะิอ่ํ ช้ํ6 ?6ณะเ้บอ่ํ6ข 0บ๊ ซ้ํ6 ซู1606 ป้องื6 ด์์ธอกูซู6ย่ํ6ย่ํ า่ซ้ํ ซ้ํ6 ซู0ขอ่ํ0ก

0ธี ซ้ํ18 ณลบแ80บ่อูมิ ๓1881บ8 ๖6ปิพ66บ จู6868 [6] สถฉี [7].

?1. ?886 [7], ๓1. 1, 10กู :_ ~ '

~ . ~ อู0กธ 00บ8 กอ 810 0เป๋ 00 0ภิก60บ10 ฮู0'พ 0116 00ฌิก

" ~ . . บูชู0บ รุ0บ ; อ11 ย่ํ ซ้ํ6 ช้อํณ6 0ช้ํ สู่0แข ซู16โ่ร 'ู ฒ่ปุ้ อชูข66ฉิ 0ร61 โ่ฏิ6 พบ็010 ฟิ0ฝ่อู๋ . ”

0บ ป๊10016816บั8 ซู6ข866แบื10บ 0รู้ ซ้ํ6 0น้ํช้ํช้ํ เ้ลบ8. [ป๊6166ถ่ร6 ลปิ 60๓๓6บ66๓6ถปิ.]

711. ?ญู6 [7], 601. [2], ช้ํ0ถู :- ้

0 บ๊บ๊ปื ป็ บํ ป๊ ปู้ปื ป็ ฟื น๊ ป๊100ส์์ใน็ ฟื 1 ฟี บ๊-ใช้ํ ปู้ ใฝี ปื ป้ปี ปื ฝี ปืบ๊ ปื โป๊ 00ี ฮิ ธิบึ ฟัี

0008 0666๓1 1 ท 60060 968พบบึ6-" ฟิ๖๐๐ บิ1๐๐16ถ่๓, เ้๒๐ ฿๓จู๐1๐1- ,

น้ํ6ฆฉิ น้ํ6 16๓6 0ช้ํ ซ้ํ6 ซู16โ่งู , สบด๋ พ18อ่ํ0๓, อบฉิ รู อ๊นิซ้ํ 0ธิ ซ้ํ6 6๒๒๐ปิ ?88บบ16. " 0บ

8

ถ6โ่$ 0บ๊ ?ลขูป้บบโ่ โ่ แ8 วู้ถ .จ์ โ 1่'166 สถอ่ํ ธิ0๓6, ถ11ฉื ๖13 ณแโ่ปีลเ้โ่0ก .



2 00ษัโ่ยืฟีโ$ 0? เ้ยื ถ้ํชีย๊ฉ้ธิ บ๊บ๊บีย่ํปื.

เ้111~

จุ111. ?ญอ [7], 001. 2, บ๊กอ 50 :

806ช้ํี ป็10 าิ ป๊ ฝีปื จีน่ําิ ปื ฮิจิ 1 ฟื 018บ๊6 ฝึ งื่ ฬิ บิ 1 ฟี ฟื 088ี-" โป้อ อโ่อชรู 0ช้ํ เ้อข

0อโ่บบอ 18 101ฉี ป้อขอ 00พ. " 0บ ชูอขอออบโ่10บ ๖รู ปี1001อถ่สถ ; ออะ8 0ชิ ?0จูออ เ้ซออ1

11008 ออฉิ เ้ม่ํออบ๊บธ.

1เ้. ?ญอ [9], 001. 2, โ่อซู :

1 ฟื 01 ปุ๊ 1 ป็ ฟื1 ีอี ย๊ใป้ ป็ น็ 0 ธิ์ ป้ธิ ป๊ ฟื -06, 0 ซ้ํ 0ธิบ๊ก๊ปื ป็1 ฝึ ปื ธิ์01 ฟื 1 ปี-" 1บ0191โ่ ซีเ้อ

0รู๊ ซ้ํอ ปือ1อ บิอ, 0,เ้ออย้ํถญ่ถ อออวู้บรู๊ปื . ” ?ขอออ จุอซอรู๊อบ อธิ 0 'เ้ออปู ~้แลรู๊ กู้อ ขอบ็บ่อย1

101อ รูอ๊ข 001อ ป๊อ.

เ้. ?ญอ [12], 001. 2, 11บอ 29 :- 1

ธิบ๊ปืฟิ บิ ธิใฟี ปื 0601 ฟื 1 ปี-" ?1อบฉิ ?1บอ อออวู้ญ่โ่ ~" ปุ่ $อบ่อ$ 0รู๊ ถ10ขอ1 ขอป์ออโ่เ้งือ ออก

โ่อบอออ บ๊ออูซ๊บบเ้อยู : าิ ปืโฝึฏิ 00 001 ฟื 6 0ีฝีปอ็ 0ีไฟื 6 00ปื8 ฟิ น็ 0ีฝี ปืฟิ บิ

01ี-“ ฟื0 ช้ํ0 โ่ป้อ ขอบ พป้อ 10จออ ๓๗ อถฉี 10จออ บอช้ํ งืออู๋ . ” ใช้ํ18 กูนือออ น้ํ ออบ

ปืน้ํบอฉิ อโ่ ช้0ํ0ปิ 801088 ช้ํป้อ พป้01อ ชูญอ อบ พ่อป้ วู้ปั อบน้ํ.

. ?ญอ [13], 001. 1, ช้ํ0ซู :

0ก18008 010108 10860ก็ , ~|~ 008008 ณอกชอ, ก๓ ~_" ณเ้$ะแจู บึ1108 3๐8๑ถู๖, 1~๑~

008108 โ่ะิเ้อ , " อโ่อ. บ๊อบอณีญฉีออ 0รู๊ ปืน้ํช้ํช้ํ ฒฉี โ่ป้อ ฿1อ88อฉิ งีวู้ขอ็รู๊ก เ้ย่ํรู ; ฟิ เ้ซ้ํ ซ้ํอออ

0บ๊ ?อโ่บ่อซ้ํ , ธิบ่ขู่เ้, 0010๓ 0ช้ํอ, สถฉี อย้ํอข ฒ่บซ้ํ 0ชิ เ้ชอ1อถอ่ํ , วู้ถ โ่ป้อ รูอ๊ป๊อฟรู๊กอู 0ษฉือข :

1. ?ญอ [13], 001. ด์์ : ฮือออ 0ธิ บ็ฉีย่ํ 0บ๊ ปืบ๊อ บ็ฉียอ ย๊08ปัญออ.

2. ?ญอ [1ส์์] , 001. 3 : ธิอออ 0รู๊ ซ้ํอ ปือป๊ะิ .

3. ?ญอ [17], 001. 4 : 11100 0ธิ โ่อ881บ ปื0ซ้ํ.

4. ?ญอ [21], 001. นู้ : ถ้ํ000แถบิ 0รู๊ ฉืออออบฉือกปือ อซ์ 001101ซอ , 800 0ชื ย่ํญช้ํ1อฌช้ํ .

เ้11 . ?ญอ [28], 001. 2, บ๊กอ 13 :

ฮลา ~0. 00กอภิ ปุ้ 00 01010๒ก10 กอ๋าิ อฬิ 600800 ~ห ~ ๒-1 ๓608-"1๒1๐๐

บึช บิิรู ๖0018 0บ๊ บ๊อณะิ ขูป๋อูย่ํณอ าิซ้ํ0 000001อฉิ บ๊ วู้ โ่อ1อ. " เ้ข์ย้ํถจุ บ็รู 0อบ805 ปือ1อ

ป๊อ.

?ญอ [24], 001. 2, ช้ํ0จู :_

[ป๊อบ อ๊อยํจอ อเ้ 0อณณอบออณอบปี . ]

0000008 ฤ01 8606000 1 ก ออพออก1อ 01010 0006๓ ๓06ผ0๓-" อ๐

ถูฆ่าิ ถุถฉี ออฉือโ่อปิ วู้บ ว่ํอบออบ่อ ท่ฉิเ้ปั 100อณ ะิญอะิเ้ ' เ้เ้บ อ๊ อชิ อ๊ณ์อปิ ?อช้ํ10ซ้ํ .

?ญอ [29], 001. 2, บ๊บอ 50 :_

000๒0 00001๓ 01แอ 1 ก01010-" ฏิบ อ็ ๐ชิ 0๐1๓ 0ช้ํอ ๒๐รู่ถูกู๊ะ ~ "

?ญอ [31], 001. 1, บ๊บอ 18 :

อธิ์800 86001ก 1 ก01010-“ 8ะ ๑ิ๔1๐8 ๐ รู๊ [8๑1๓] 8๒๗๐๐ วู้ถยู่จูรู๊ะ~ "

เ้ เ้าิ.

ย๊าิ ~

ฟ็อขอเ้0ณ ะิฉิ ออะิอบโ่อบ่ออ.

เ้งื1 . ?ญอ [85], 001. 2, บ๊กอ 26 :

86ผิาิ 0 ีบิ สึ6688-" อ๊อช๓0 อฉิ ของูอธ. " 00 ฉ่ํแต่ํออ 0บ๊ ?1088 อบฉิ อแอฐ์ออะอ.

เ้งี11. ?ญอ [40], 001. 1, บีบอ 26 :

00าิ ฟั ป็0ป้ ฟิ ก็-ใช้ําิาิ จี-" ย๊ฉีย่ํฉีบอู ลืแบฉือรูว่ํ ปี18000ษอ 101 ?ต่ํ ลือกม่ํจู.

เ้งี111 . ?ญอ [4ส์์] , 001. 1, ช้ํ0จู :

060 ดิ์ 1 ฬิ 1 ฝึ ป็ฟืีใบ๊ก็ 1 ฟื01 ปู้ใบิ-" ฟือย่ํออฉือรู อบ๊ บ๊อบึขอจุฆ่ วู้ถอวู้ถูวู้โ่ . ” ปี1800ณอ ช้0ํช

น้ํอ ฟือย่ํออฉือรู จูขอออน้ํอ็ ษี00ฉิ ขียํฉืองุ.

่ เ้1 เ้ . ?ญอ [ส์์ อี] , 001. 1, บ๊บอ 6 :

06 1610 ฟี10 ป๊0โ่ใฟี โ 1 ฝั ป๊686 ฝีปื้ 1 ฟื01 ปู้ ใปี-" ป๊อ บ์อ10010 บ๊อล่ํกนี วู้บ ฉือออน่ํ0

โฏิวู้อ อบฉิ น้ํอ

บึงือ บ อ๊ปือพน้ํอ็ กูเ้ออออ 00ถย้ํเ้ถ จุอถ่0แอ เ้อเ้เ้บ ซูะิญอธ รูษ๊0ณ $อบ่อูเ้ขอ, อย้ํ. , พฉีย้ํ 1118๒

วู้ถอน๊กูวู้โ่ . ”



00ฟิ1บ๊ี18 0? เ้ยื88บ๊88 ธิบ๊ษี80. 3

เ้เ้ .

เ้เ้1 ~

เ้เ้11 .

เ้เ้111 .

เ้เ้ เ้งี.

เ้เ้งี.

เ้เ้งื1 .

เ้เ้งี11.

เ้เ้งื111.

เ้เ้1เ้เ

โ่โ่เ้ .

เ้โ่เ้1 .

?886 [48], 001. 2, 886 17 :

18 0680 00๓181-" 1บ 0688 8๑๗ญ่~"

?มุ6 [52], 001. 2, 1186 11 :_

06 016 06ฟื 0600801-" 06 016 ?681600811."

?886 [56], 001. 1, 108 :_

1๓0106 00180, 1 ฟี 0000 0010660 1 ฟี01010_" 01108๓018108 0ธี ย้ํ1181,

186 860086 888118๓, 1801811." 1818 11801 00088168 186 086 0018๓8 81118 88108

101๓8 88868 [57-8], 886 68ถ้ํ 81 886 15, 001. 1, 8886 59.

?886 [59], 001. 1, 1186 15 :_ ~

1 ฟี 01010 06 0100006 80ฟื001 าิ นีมิ001 ฟี-" 1801811 66 11น่ํ816 888011 8181

1818." 8116 01 81. เ้ฆ118 01 10818.

?886 [61], 001. 2, 1186 22 :

06000 0 ฝี1606 1 ฟื01010 - " 8116 01 811811 1801811." 80๓6 6110฿ 886

0๓1881088 01 186 016 008รู181 816 88881681 81 8886 [63], 001. 2, 1186 28, 8661

060 6000108, 08 001610 186 ๓81161 0๓11166 861618 10886 81 8886 [64],

001. 1, 1186 40, 88616 118 181106801108 088868 801 1688 008188108 1888 1๒ 8886806

6068 88016. 186 008118811รู 01 186 1681 ๓8รู 86 16810166 18 8018 0ซ้ํ68 11 186

ณ18818066 8011108, 868188188 8886 [64], 001. 1, 1186 40, 06000 0ฟื 0 00

608000 6ฟื00, 886 พ8108 6868 08 186 88๓6 8886, 001. 2, 886 7, 0000

100810 80 0080, ๖๐ 1688 81181 060 6800108, 01 081610 1~86 กู๓1

16181188 811811ั8 ฐ์08186รู่ 10 318808 เ้61, 886 808 886 1008 186 1611, 18 1811068066

18 8ญู6 [82], 88 8 10018016 10 861 16811181 08 186 ช้ํ81 68รุ 01 ?6818ฆรู, น้ํ 186

?6810108จุ 01 068888.

?886 [66], 001. 2, 108 :

0๓810 6860 086088086 881018 80 8001080 80018 80๓1868 100

60 008 ธิ00106 1แ18-" 0ฌ18 6180 ดู86088886 181118 81 1801881 1088

80๓1868, 118 61 108 180116 ช้ํ18. " 08 088111ฐ.

?886 [68], 001. 2, 1186 50 :

00ฝึ 08๓801 ฬิ 1 ฬ01010-" 01 186 ณ์๓8818188 1801811."

?886 [72], 001. 1, 108 :_

๓1110 88118๓ ๓18180000080 61 60 060168 ๓11168 60 06ก0680

๓1810 080000ฟื0 61-“ เ้188 ๓188๓ ๓18ช้ํ1188881 61 61 660168 ณซ้ํ68 61

0681688 ๓1118 ๗188881 61." 08 186 810888861 เ้108861.

?886 [74], 001. 1, 1186 7 :

0 ๓01 ฟิจึ ๓0ฝี, 0 ๓01 ฟื6 08 ๓0 00 ฟิ น็ ๓01 ฟ็10_" 0 ซู681 เ้ม่ํวู้,

0 ด์์81รู , ซู681681 01 186 ม่ําิงู8 ." 81188รู 01 186 8168866 18818.

?886 [74], 001. 2, 1186 38 :_

0 188 806๓, 0 0080 006๓_เเ 0 ๒๐1รู 18888, 0 181818 81888~" 811๑๓รุ

01 16888.

?ญู6 [74], 001. 3, 1186 53 :

006008 68100 1๓00 8811 00806010161 608801-" 1 168๑๓๒ 18๐๐

1ช้ํ0888 ณ์1 186 8611601 16808618." ?18)*61 10 16888, 18 008118881108 01 186

816066188 11188งุ~

?886 [74], 001. 4, 1186 22 :_

08 186 ?ฒ08ฆ่ 16ฒ1.

680818 018 0 06 811 08๓0080016, 0 06 80 8106, 0 06 808011,



4 00ฟิไปืฟีโ8 0? ?ษิ ล้ํชีย๊ย่ํฮิ บ๊ธิบ๊00.

0 ธิ์ใจ๊ ธิ ฟิ ฟิ น็ 1 ฟี 00๓01ฬ-" บ๊อ ๓0101101 10 08, 0 0๓01001001 000, 0 000

01 00818, 0 00010 000, 0 1010 01 100 00110~" 1010001100 101 ๓010รู 000 101

81100088.

เ้โ่โ่11. ?ญอ [75], 001. 1, 100 :

000000001 00000600 00 0000 01000010 .1. 1000 0008 01๓800

0008 00ฟิ8ี 0008 ปู้ ซ์011 01 ฝี100-" ?001 101088 พ0100 010 088001101 10

่

0101~วู๊ 00๓00811100-08๓01งู , 01000, 11๓0, 001800, 000 00080' 00๓๓0000๓001

01 ?01110, 01 ?081110810๓, 000100800 0รู 000808 1100 000800000 1100 0101010, 01

000808 0010 ปิ0, 00001 0. บิ. 800.

เ้เ้เ้111. ?080 [75], 001. 1, 1100 40 :_

00008 00 011 ; 0010 011 ฟื้ 8ฬ ซ์ใ_“ 000100 01 100,111108 000; 10000

001 001 001 พะิ10. " 10100 000110108 08011000 10 ?010000 00 0000100, 10 10101'

0000 10 1๓๓๗11108 01 10อ 01018รู. ~

เ้ เ้เ้1าิ. ?080 [75], 001. 2, 1100 27 :

80 ฟิ ปื 0 ฝี180 ๓0 0ี0นิี-" ?1088, 0 001181, ๓งู พ0108. " ?110 ถุ0011010810

00100 000808 1010808 001181.

เ้เ้เ้าิ. ?ญอ [75], 001, 2, 1100 41 :

ใช้ํ พิ0 พิ0118 1 ฝึ ฟีใจ๊ ฟ็ี10_" 1 001001010 100 01081งุ 0081." เ้1801จู 81002ฒ

81รู1๐๕ (จู . [75] , ๐๐1. 1, 11๐๐ 30), 0001000 00018000 10 001100-"๓๐1~

0101000 10 100 ?01110~” 10 10080, 100 001001 10118 01 100 1011ขอ8 000 80ธ 0ั11088

01100 0011งุ ซ้ํ181100 เ้011)18 ; 000 100 00๓08 01100 00180001018 ซอ 101801100

00110 10011 11011๓8 ซอ 10๓0๓00100 0110 000001, 7000101100, 000 0ธ 0ั01100 ;

00พ ?11010'8 พป้อ 18 101801100, ๗0 100 ?0810 ย่ําิงุ 18 10๓0๓00100 000 0000๓00

110๓ 100 01101๓081 0000ถ้ํ 01 100 0ย่ํ0 10 118 000110. ฿100 10 001 0110 000011ๆ,

80รู8 100 ถู001, 100 000๓108 80010๓00งู 01 100 000100 01 001181 18 ๓000 ๓0011081;

101 ~ โม่ํอ 008 0000๓0 000000000 ๗0 00801100 00001 100 1010-8101จู 01118 01088,

พ0ป๋อ 81001 ช้ํฉิ เ้0000 10๓0108 100 00ซู01008 8001 01 ณ์ตู11รู, 0101รู, 000

10ฆ0108 ; 10อ จู110อ 000 จู0๓ลู 01 100 ๓000100 เ้ลอ80ล่ํอ ซอ 001108น่ํ000,

ฟิถ้ํอ ?01110โ่8 00๓0 000110008 10 80100 พ110 108110 ; 01000000, 100 10งู01 1081

00000 01 100 01088 01 000000801, 18 00801100, 00ปีอ 01000๓100018 10800008 0110

100 0ฒ๓08 01 00๗1018 000 100 110๓0 01 ๓011110008, 10 000001 01 100 801100 01

0101๗; 100 10มู ฆ่ ชูณ์อออ 01 01ปี100, 10 เ้0108101, 0ด์์ จู08800 0ฟิลงุ, 00110 100

000100 01 811811, 01 0ปี10ฌ0, 10๓8108 10 00211108 8ซู10000ข ; ษิ๓0010, 100 10รุ01

0ณ์00อ 01 100 011001008, 0ะิ ด์์800000100, พ0110 100 001จู 000๓810'8 000100 01

010๗00010000 10๓0108 10 1ญ่1 8101รู. ”

เ้ โ่โ่ง๊1. ?ญอ [78], 001. 2, บ๊00 7 :

ิ0 810 0ต์000ก็-" ฟื110 100 1000 01 ปีญ่000.” 0 01080 01010001100 01 100

ฟิ01น้ํ ฟื0 810 00000ป้ , พ0100 101๓ 100 11ย่ํ 0010000 100 ซ้ํ81 0101800 000

100 000รู 01 100 ?0100

เ้เ้เ้งี11 . ?ญอ [79], 100 :_

พิ0 810 00000ป็ 001 ฟื 0-" ฟื110 100 ๓011110ณี0008 1000 01 ๓00." ด์์ล10 000๓

อย่ํอฉิ (จูญอ [105], ~100 ๓01810) 00 ฝี ปู้ ไฟ ?001 ิ0_" 000งู 01 100 ?อ100,"

0111000 1010 1พอ110 ๓00101รู จูลน่ํ8. 100 0000๓018100 01 001181 18 010000 01 100

0000 01 100 108111018; 0110 11 100 000๓ 00008 000 000110008 10 0080 [102], 10

100 10บํ00108 01001 :_



00ฟิโ่ษิฟิโอ๊ 0 ป็ น้ํช้ํ ย่ํชีบ๊ย่ํธิ บ๊ชียือ๋0. 5

ป็ญู68 [79-80 : ย่ํ0บซ้ํ 0ธี ยัลถบชงุ.

, ่

, ่

่้

่่

, ่

, ่

,9

่ ,

~81-2 : ,, ชืล่ํขแอษฐ.

83า่ : ,, ด์์ขอ่ํ ~

85-6 : ,, ปุ่ ถูกํ1 .

87-8 : ,, เ้อรู.

89-90 : ,, ย์แบ6 .

91-2 : ,, ยับ1รู .

93ยุ่ : ,,~ ฏ์บอ็บ8ช้ํ .

95-6 : ,, 86กูเ้6๒๒61~.

97-8 : ,, 0610ช้ํ61 ~

99-100 : ,, ฟื0ฆ่6๓๖61' .

101-2 :] ,, ปื666๓๖6ซ.

เ้เ้โ่ง๊111 . ะิลฐ6 [103], ช้ํ0ถู :_

0ฬิ รู๊ปืป้าิ บิ 00 ีฝีปืใช้ํ6-" ชื10๓ ๐บ6 น้ํ616ถฉี โ่0 ลบ0ซ้ํ61." 1๖18 18 ซ้ํ6 188โ่ 0โ่

ช๒๑ ป็๑๒๐ 861168, 81รู16สู่ (จู ~ [75], ๐๐1. 1, บ๓๐ 52), 0กอย่ํอภิ 06ฎิ์01ลี6กิ \ ท

ษิ ส์์ บ๊ปื นิ6 , ซ้ํ6 บีบณ์ 0! สชูซู6บอ่ํ6ฉิ บูช6ช้6ํ06 0ช้ํ ซ้ํ6 ปี61น้ํ6. 1ช้ํ 60บ818โ่8 0รู๊ 0บ6 ปักถย้ํ6ฉิ

สถฉี ช้ 0ํซโ่งุ 8เ้ลบซะิ. ใบ ซ้ํ686, 06บฐบ8 61จู1น่ํ โ่น้ํ6 ะิขอบอ๊6ณ6บปื 0รู๊ ป้ช้ํ พ0ย่ํ, ~ ณิช60ช้ํธ

ซ้ํ6 ช้ ฆํ่ซ้ํช้ํแ1 ๖๐พ โ่0 166ฉี อบอ่ํ แ86 1โ่, อบฉิ 86รุ8 ปีป้อช้ํ , ช้ํ0บธูป้ อ๊ซ6ลโ่ ซ้ํ6 บแฌช้ํ6ข 0รู้

861บถ้ํ 1บ รู๊ะ, ป้6 น้ํะิ 0บ1รู ป๊66ถ 6๖16 ช้ํ0 6บบณ6ขอว่ํ6 ซ้ํ6 ยู่บ068 0ธิ ซ้ํ6๓. บ๊6 1660๓'

ณ6บฉิ8 11 ช้ํ0 ซ้ํ6 จู10บ8 8เ้ถฉีรู 0บ๊ ซ้ํ6 ช ฆิ่ซ้ํเ้แ1, สบย่ํ ชู01ถ18 0บบ็ อ่ํ6 8ชูฉียํโ่แล1 ๖6ถ6ถิซ้ํ ช้ํ0

๖6 861บ6ฉิ ๖งู 16อฉิว๋บฐ 01 1661ถ่บฐ วู้โ่ ; ๒6 86รู8 โ่ป้อปิ ๖6 โ่ขอาิ6ป๊6ฉื ช ลิข อถอ่ํ บ6อข ช้ํ0 001

166น้ํ โ่ป้6 บสฌ68 ะิอ่ํ ซ้ํ6 โ่8ว่ํ0พุ 0รู๊ ซ้ํ6 8บโ รู่่ 66ม่ํ 0ชิ น้ํ18 ซู16186 อบอ่ํ วู้บจอะินี0บ ; โ่ป้อปิ

ช 0ิ1 ซ้ํ6 ช้0ํ1618ก 861บโ่8 ๒6 ปัฒ 00บ8ณีปื6ฉิ ^๓๖1086, ยั610๓6, อกฉิ บ๊ะิ6ช้ํน็บ8 ; ลบฉิ ซ้ํอโ่

ซ ซี0ณ " ปืป้6 00แบบ็1688 ช้ํ08ปั8 0รู้ 111บ๓1ถลบ็6ฉิ ๖๐๐ซ้ํ8 0ธิ บึขวู้ถ" ๖6 601166ช้ํ6ฉิ ซ้ํ6 ช 6ิ8ปัน็จฆ่8

0ช้ํ ซ้ํ6 1118๖ 8ณ์บว่ํ8 . บึ6 ซ้ํ6บ 88วู๊8 , โ่ป้อปี, บ๊ลท่อยู อย้ํ6อฉิรู ๓6บโ่10บ6ฉี สถอ่ํ ช้ําิอย่ํ6ณ์ ย่ํ6

881บถ้ํ ม่ํ ซ้ํ611 168ซู6611?6 ช้6ํ8ปัเ้งืณ์ อู๋อรู8 , ช้ํ6 ต่ํ1 บ0ฟิ วู้บจย่ํ6 ซ้ํ6ณ วู้บ 6168868 0? บ๊อบอ่ํ8,

แบฉ่ํ6ข 06ขโ่อน้ํ น้ํ6อย่ํ8 01 166ฉื618 ; สถฉี ย่ํ18 ช้ํ6 อ่ํ068 1บ ซ้ํ6 ช้0ํป๊0ฟิ เ้บอ๊ 01ฉื61 :_โปู้6

ฏ์ซ6ป้อบฐ618, บบย่ํ6ข เ้10๖661 ; ซ้ํ6 61อ่ํ6ข8 01 8บ016บโ่8 , บบต๋6ข บ๊ 0อป้ ; ซ้ํ6 กูช0กูว่ํ6ช้ํ8 ,

บบอ่ํ6ข 18616๖ ; ซ้ํ6 ซูอโ่บ่าิอ่ํ8, บบย่ํ6ข ฏ์โ่ซอป้อฌ ; ซ้ํ6 8จู08โ่168 ออฉิ ฉิน้ํ61ซู168, แบฉ่ํ6ช

ะิ6ปื6ช ; ปิน้ํ6 พ186 01 166ซบ6ฉี ๓6บ, บบฉ่ํ6ซ ะิลบ1 ; ซ้ํ6 ณะิเ้รูซ8 , แบถ่6ข อ๊ช้ํ6จูบ็6บ ; ปืน้ํ6

อบ6น้ํ0บ่า่68, แบต๋6ข 01ฉิ ช๊อณี ; ช้ํช้ํ6 สุ่ซ้ํอูเ้บ8 0ธิ ซ้ํ6 พ011ฉิ, แบฉิ6ช น้ํ6 316886ฉิ จุบิล๊วู้บ

ย่ํะิรู ; ซ้ํ6 ฎิ01งุ ๖18ช้ํ0ซู8 0บ๊ ธิ0ณ6, บบย่ํ6ษ ะิ6โ่6ข ; ซ้ํ6 618๒๐จู8 0ธิ บุ๊6ณ8ฆ่6ณ, นบฉ่ํ6ข

ยัล00๖ ; ซ้ํ6 ป้ซ้ํย้ํ0ซู8 0รู๊ อ๋บปื10ล่ํ, ฆ่80 บบฉ่ํ6ข 01ฉี ?6ช้ํ6ข ; โ่ป้6 ๖18๖๐ถู8 0บ๊ ^1616บย้ํ18,

บบต๋6ข ปัฒช้ํ ; ล ด์์ต่ํ810บ 0บ๊ ซ้ํ6ณ บบอ่ํ6ข ้0บ016ช้ํ ; อ ณีจซ้ํ10บ ๐ชิ 16ซบ6ฉิ ๓6บ,

ฒฉิ61 ซ้ํ6 81ช้ ชํ้ํ6อ่ํ 86บ6ฉี10ปิ ; ซ้ํ ช้ํ6 1บบ066บโ่8 ฟิน้ํ0 8บป์616ฉิ ลปื ฿6ปิน้ํ6น้ํ6ณ, บบอ่ํ6ข

660181ณุ ; โ่ป้6 จู1168ช้ํ, บบอ่ํ6ซ อ๋ย่ํ0บ ; ซ้ํ6 ๓๐บซ้ํ8 , แบย่ํ6ข อ๋บซ้ํ0บรู ; อ ฉิน้ํ1810บ

0โ่ ซ้ํ6 861บปื8 0ชิ ซ้ํ6 พ0116, บบฉ่ํ6ช เ้ลขบิเ้แ ; ย่ํ6 ถ0๖16 861ถ18 0ธิ บ๊ถ่บ, แถอ่ํ6ข ?ละิขฉีย่ํ ;

ซ้ํ6 881บโ่8 0ช้ํ ณ์บ๊อ [860ช้ํ1ฒฉิ] , บบอ่ํ6ข 001ษณ 01116 ; อบฉิ ซ้ํ6 1ฒช้ํ อ๊ปื68ปั อ่ํ181810บ 01 โ่ป้6

116 ซ้ํ6บ ๖68666ป้68 ช้ํป้6

๓610รุ 0โ่ ซ้ํ6 86ท่0แข ช้0ํซ ป้เ้ฌ86ปั อถฉี อบ ณลบซ้ํ เ้ถอ่ํ, โ่ช้ํ0บอ๊ปั ซ้ํ6 ๓611ช้ํ8 ลบอ่ํ

8บบ 6๊ชน้ํ88 0รู๊ ปืน้ํ6 861บโ่8 ฟิน้ํ0ณ ๒6 น้ํณ บลฌ6ฉิ สถฉี 6ถแ๓6ขอว่ํ6ฉิ, ช้ํน้ํ0บธูป้ อ่ํ6 ๓6บํ18

0ธี ซ้ํ61ช อู๋18๓6๓๖616ฉิ ๖๐ณ์68 กู16106ฉี พฉิน้ํ 1อบ668, ซ้ํ61ข ห'0บบย่ํ8 , ซ้ํ6ซ้ํ ตู06บ8,

ซ้ํ61ช 161108, ซ้ํ611 ๖1อบ0น้ํ6ฉิ 60บบช้ํ6บออ068, ซ้ํ611 61ช้ํา่61 โ่6818 ; โ่ป้ซํ0บธูป้ 611 ซ้ํ6

8ณ์อปี1รู จุบิอูเ้บ8 0บ๊ บ๊กํบ, บถอ่ํ6ซ ป้01งุ ธิบ่อูฉิเ้ 0รู๊ 0111ฉิซ6.

88611บี068 0บ 6๊ษ6ฉิ ๐ช้ํ ซ้ํ6 88ต่ํ0บษี8 ๖๐ฉิงู ลกฉิ ๖100ป์ , 68 วู้ ปั 18 1บ บ๊66ฬิ6บ บจู0บ ซ้ํ6

๖01รู 61ช้ํ618 ; ช้ํ10แรู๊ป้ ซ้ํ6 6100ฉิ น้ํสโ่ บ๊0ฟิ6อู๋ รูซ๊0ณ โ่ป้6 ฮือท่0าิ'8 81ฉื6 ; โ่ป้ช0อยูอิ

่ 0



6 00ฟิโ่ยืฟิ โ่ งื 0? เ้ยื ย่ํ ธิบี ยํธิ บ๊ ธิบ๊ ถ้ํ0.

018 00๓6011ๆ ; 000 ปืน้ํ0080 018 01ท่ถ1บิรู , 10 0011รู พ110 106 ป๊01งุ 801111 000 106

บ๊ออ?อถ1งุ ?ลโ่ป้อน 060808 6ฉิ08, โ่ป้อปิ 106 01'อโ่ย้ํอก 0บ๊ 018 01061 066๓60 อบ 018

ถูซอรูอชธ อกฉิ ซูอว่ํ111008 100 ณอญูอ ;-พป้อขอบชู0บ , 06 8องุ8, ซ้ํสปิ 06 ฬ111 600086 018

600186, 80 ซ้ํ ฉิบิ 00 006 ณลรุ ป้องือ 06086 10 00๓0161ถ . ปือ ซ้ํอบ 00๓๓60068

800โ่ป้อข อถูกูออเ้ น้ํ0 001 เ้010, บ 0๊1 01๓861ชิ อบฉิ ฆ่1 ๓60, 068660010อู ณอของุ 600010108

ช้ํ0 โ่ป้อ ๓6101101 พ01`1ณีรู 101610081$100 01106 01?106 ๓61'องู 10106 11๓68 068ปั_8000

88 โ่ป้อ 8ลท่อยู 01 บ๊11000 000 ฿1188 ธีช0ณ ~โ่ป้อ ฉือกอ๊อข8 0บ๊ ช้ํ06 พ0110 ; 0ธิ ฟิ060 ช้ชํ0ณ

106 ป๊61086 ; 0ธิ 001008๓ 110๓ ช้ํอ ชูใลฐแอ8 000 ธ ชีํ0ณ ย่ํอ 0600 0ธิ ปืป้อ 00ณ์06808 ;

0ชิ เ้0โ่ ช้1ํ0ณ 106 00๓108 011รู ; 0บ๊ ย้ํ0008 11001 ะิบ๊อ พ0616 ; 0ชิ 18ฌอ บ ข๊อณ โ่ป้อ 08008

0รู๊ 018 ช ลิซ้ํอช. ฮือ 068660068 ปั6808, ช้ํ010080 ซ้ํอ 10$610688100 0ธิ 018 ณ0ซ้ํอช, 10

8686 ย้ํณ ะิ เ้8000 ฟิล8 8สาิอฉื ช ชิ0ณ 106 08008 0ชิ 018 0101061, ฒ ย้ํ000 [?ลณ์] จจะิ

8อจอฉิ บ์0ณ ซ้ํอ จ600๓ 0รู๊ 106 ท่ชูอช. บ๊อ ขอช้ําิบ8 โ่0 ซ้ํอ 616๓0168 0ธี 106 010

โ่อ8ช้ํณอบว่ํ , 068100108 ฬ1โ่ช้ํ 106 86ต่อยู 0บ๊ บิสฆ่ฉิ ธ ชี0ณ ซ้ํอ 8พ0ชฉิ 0วู๊ 6011810;

0ช้ํ 8๗6008 ช้1ํ0ณ 061 0๗8618; 0ธิ บึ1บอจอภิ 10 ช้ํ1๓6 0รู๊ 018ตู6 ; 0บ๊ ปืป้อ 1816611ช้ํ68

ช ขือณ เ้0บบโ่ งีบีบ็อ [ษิป๋008] ; 0ซึ ป๊60161 ช้ํ0ณ ซ้ํอ 11008' 060; 0ซิ ป 1๋0868 ช ซิ0ณ 106

06008 01 ?ย่ํ0 [?ปัฒล00] ; 0ธิ ซ้ํอ ย่ํขออ รู0แโ่ย้ํ ช้1ํ0ณ 106 บ็อกุ ช้ําิบสออ ; 0ธิ ไ`001ะิ

ป๊0ณ ป้ซ้ํ 0บ๊อย่ํ688 ; 0ช้ํ ?อบือข ซ้ํฉิ ?601 ช้ 1ํ0ณ 106 0008600 ; 0รู๊ งํ00 ซ ข์0ณ 106

ฉิ6๓00180ณ์ โ่110ฆ่อโ่1008 ; 0บ๊ ปือทํฉิ รู1๊0ญู จีลเ้ ; 01 ฮั08600 ธ ชิ0ณ 106 000ย่ํ 0ธี 018

โ่ขอว่ํช้ํอบ ; 0ป็ น่ํอ 1818611$68 ธ ขิ0ณ บึงูงุกู่ลบ 0000ญู6 ; 0ธี ?6161 ช้1ํ'0ณ 106 พลจอ8

0รู๊ โ่ป้อ 860; 0รู๊ ย้ํ0ป้บ ย่ํ0ณ ซ้ํอ บ๊อกุ 0ณ์ย่ํ00 ; 0ธี 86๓800 110๓ โ่ป้อ ชูอขย้ํ 0ธิ บิป้อ

01ะิรุ ; 0ธี เ้ล่ํยู่บ รู1๊0ณ 106 0116818 01 106 1001. 0อบธูแ8 068660068 ย้ํ6808 88810,

เ้ย้ํ0080 โ่ป้อ 10โ่610688100 01 ะิป้อ บ๊อสมึอบใรู 000860010, 10 88จอ 01๓ 88 06 8ลจอย่ํ

?อโ่บ่อย้ํ บ๊0ณ ชู0180060 ถ้ํ1บซ้ํ ละ โอซอ, 600 006๓อู10 01 ี160000610000 ธ ขิ0ณ ะิป้อ

ชูอขย้ํ 01106 ๓000ปีม่ํ0 , 610.

เ้เ้เ้เ้ เ้. ?ญอ [106], 001. 2, บ๊กอ 25 :_

0101 ท0 80106 80ท0 0๓ทอ กอ 0060 60106 ปีก 6001ก6-“ 06118๒1

ช ณิี โ่0 81ช้ํ 61006 0616, 0รู 106 8106 0ชิ โ่ป้อ 0010 016๓' [111'61] ี016." โฟอ1จอ ดูบอ

บิชล1ณุ 00 060ฒ เ้อ0 010160, 01 0616 บ๊อ .

เ้เ้. ?ญอ [106], 601. 2, บ๊บอ 53 :_

0010 00 ฝั นึ10ป็1 ฟื 1 ๓00 ๓1 ฬ0_" ?176 10161๓60โ่8_001 668รู 106 00001

โ่100. " 811 ถูกลบิษณ์บ8 00 1บา่อฌอบซ้ํ 0? รูล้่ํ8 0ธี 0011811608.

เ้เ้1 . ?886 [107], 001. 1, ซ้ํ0ถู :

00ท 000๓0000660 1 ท~ 80-" 0บึ 1๒๐ ีขอบ$บิฐแะสะบึ๐แ ษอเ้อ ~" 0บ 1๒๑

โซะิธบ๊อ๊บซอม่ํ0บ 0บ๊ ปืน้ํ18ช้ํ . 106 บ๊ซ8ปั จูขปั 0ชิ โ่ป้อ โ่1ะิ16 06108 0080016 0ฒ 0660

0ฌ1ปิโ่อฉิ 10 โ่0611100ตู800 , 00ปิ 1ปิ 18 เ้0 06 ช้0ํ00ฉิ 81 กูลอ๊อ [107], 001. 1, บีบออ 27-33.

เ้ ย้ํ11. ?ญอ [107], 001รู้ 2, 1106 57 :

1 ฬิ บิ โปู้ใบื 00ฟิ นึโ่ ง๊โ่ พิโกู๊ ธิ ใฟี 80-“ 100101ปิ 0บ๊ 106 ขอชูอบว่ํอบออ 0616." ย่ํ

018000186 00 16060โ่6006.

เ้เ้111 . ?686 [108], 001. 1, 1106 58 :_

00000 010 008 0000010 ท0 00000 6ซู0๓00 0000 181 ท 00000แ

ฟื -0ใปู้ ห็ ฟืใฬิ บิ ก็ -1 ะิบ์ $-" บุ๊0681100 : ฿งุ ฟิน้ํ0ณ พอขอ 10086 จ611008 001018 ชูบบิ

ละ ร่ํ8ปั 111ว่ํ0 106 ๓088-1'681๓60โ่ รื ” ?ช086 600 จอฃ8อ 00 106 011810 600 8วู๓00110

๓6801088 0บ๊ 001018 10 ณล88-จอธปืณอบซ้ํ . 106 01086 60น้ํ 001. 2, 1106 30, 600 18

ช้ 0ํบํ0พอฉิ 0รู ล ๓6โ่11001 8ถณณลปิรู , ฌ01106ฉิ โ่0 01ีฝีโ่ ปืโปื าิ นึ่ ๓0100ฟ็6

ฟิ ปืไฟี บิ , 068100108:



00ฟิ16ฟี18 0? 6ยื6฿ย๊66 66660. 7

เ้611. ?686 [108], 601. 2, 1166 31 :

0 นี06ยี ใฝั 0.ีี6ี 01ี บิ น็ ฟื 0006-" บุ๊6681106 : บ๊616 106 66๓6 660 18

ฐ์68111 66111166 ริ” 8111666 666116168 06 601018 16 ๓ฒ8-1681๓6618.

เ้61. ?686 [108], 601. 2, 1166 66 :_

00พิ 00ป็ นี0ป็ าิ0ฟื 0601 ฟี 1 บิ-" ป๊06666666 โ่61 6661611." ?061 ถุ66116168

06 61668, 616668 666 01661 6668, 668166168: บิ นิธี จี ฝึ จึ ฟัี1 อี ใฝึ ช้ํีโฟื 0 ติ์่ .

" 166 าิ668 01 ฿6666_1 1016 6666 01166๓.”

เ้611. ?686 [109], 601. 1, 106 :

00 61666 616 1๓0660 16 61666666 6666666666 60 8106

66166 6666616661 6-1 61166 0616 66666๓6 16 00๓616_

" ษี06, ๓0160161, ๓666 166 66661๓081 616811 60686 101 66 1668111068 6081 01

616666866, 166 11๓68 ฒ 81661 68 166 60116." 06 61661106 666 8616660๓ 01

666166, ๓6ฐ์ 6811 01 ี06, 668618 666 6166668618, 618066ด์์6666 666 1ณ์1 01 666ป 6ั1,

61661106 01 666๓, 6660661 01 ?6166186, 16๓6161106 666 616618106 01 666๓ 666

฿16, 16611 1บ 6๊ 06 66116, 16661116666, 666 166066ปี161106 6116 606.

เ้6111. ?686 [111], 601. 2, 1166 35 :_

กใฎี พิ0 ฝี ป๊101 6 ฟีโาิ ฬ -ฮิบ๊ ปืฟี-' ธ์ 166 6168 8616 6116 6616 111860๓." 86166

666116168 06 166 60168 60๓๓666 10 666๓ 666 ฿16 10 666611 60๓ ?6166186;

ปื 18 610๓186 666 60166661 6116 166๓ 66.6 16611 8666, 616.

เ้61111 . ?ญู6 [118], 601. 1, 1166 38 :

๓61616 60 86616 66101606 186661 16 80 8188 6๓611 66666

1 ฝึ 80 ฟื16601 ฟ็_" 1661611 166 6181011 01 166 06ปีถ้ํ66 01 181661 60616 6616, 68

1616166 16 166 861161616." 06 ฟื0ล่ํ 666 618 66866666618 110๓ 166 ปิ61686

10 661ล่ํ6๓ ; 6660661 01 166 06116166 01 181661, 66๓611, 81011 01 16606, 666

666๓6161106 01 166 81118 6116 66166 66 66166ณ66 66666 01 618 6101661 16866

[ปื866] ; 81011 01 108666 ; เ้0868 666166 61ญ668 01 ษี8161 ; ช้ํ861 01 166 0611ถ้ํ66

01181661; 61088168 01 166 ฿66 866; ๓661168 01 ย่ํ0868 พ116 ฟิ1ญ่, 161661 01

ี06ถ้ํ61 81๗, 166 1666166 6108661101 01 166 เ้11681668 ; 16616866161106 01 166

" 0666616616๓ 6๓66 166๓166166 166 1666166616 01 ย่ํ0868 666 166 181666168”

(6686 [121], 601. 2); 861116๓661 01 1661816611ะิธ 16 166 1666 010666๗. 1น้ํ

86บ่68 60616168 166 16166 10606168 616668 :

เ้61โ่. ?ญู6 [123], 601. 1, 1166 16 :

เ้เ้าิ ฟิ น็ บิ ธิ์ 00 0601 ฝั ฟี 18ฝีปื66-" 00๓๓666 01 ษี06 10 166 0611ย้ํ66 01

181661.” 866066 6611 01 166 6660661 01 166 06ปีย้ํ66 01 181661. 6 61666 16 61086

666 16186 . 66161น้ํ งื06'8 60๓๓666 10 ม่ํ0868 666 166 1816611168; 66861161106 01

166 ช้ํ6 , 01661, ย่ํ161, 666 6681868 01 166 166116 111668. 16 166 61086 ๓6 16110

66666 10611666 666116168 06 166 161161, 60๓๓666น้ํ8

6. ?ญู6 [124], 601. 1, 1166 31 :

ี10ป็ ฟื10 00๓ 0606 ๓61งิ01 าิ0 ฝี -“ 10 ๓6 18 660พ6 61611 81661 81666616."

61. ?ญู6 [126], 601. 1, 666 22 :_

86 661๓ 66666666 ๓16 6-186661-เเ 16๐ 811 61160166 ๐11168 ๐1 1๖๐

ย้ํ16166 01 181661.” ฟื6๓68 01 166 611661661 611168 666 1661101168 01 166

ปื66๗61168 06666166 61 166 06116166 01 181661; 1ป 6ั 666 66616 01 86๓806 ; 6660661

0186๓661, 86ญ่, ปี6116, 666 8010๓06, พ116 66861161106 018010๓06'8 66611168,

606866016, 616.



00ฟีโ่ยืฟิ โ่งื 00 0000ย๊00 0ธิบ๊00.

011.

0111.
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01.
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01111.

01เ้ .

0เ้.
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?ญอ 132, 001. 1, 1106 23 :

00000010 00608008 00 0-0100016 10 00๓010 10 000 00 66

0010 00180 1810 0000 01100010 11. 0 0101001080.-" 0๐161168

00808108 068 0180 0๓8 01 106 00110 ต060 001181 068 0010, 10 106 1011งู-860000

}'อาิ 01 018 16180” 01181 01 6 861168 01 01๓68 00 106 01110 01001181, 106 0๓8๓660

160, 11811 01 ยั08600 600 ย่ํ61งุ 10 06101606๓; 861601660 0000618 01 106 01801

01 106 0010 01 00บ่81 ; 0161100 01 ฮั08600, ฐ์ 0ม่ํ06รุ 600 601601 01 106 86868

00๓ 106 ยื681, 8รู ๓00110 ๓6601088 01 10611 0ช 6ั11088 ; 01801 01 106 จุ0810 600

00110 1010 ยื8จุ01 ; ๓ฒ86016 01 106 100006018 0รุ ปื6100 ; 0ฆ601686, 1ป 6ั, 01ญ068,

11000168, 600 06610 01 บ๊6100 ; 016600108 01 อ๊000 ; ๓ซ1ฑู00๓ 01 ซึ660ล่ํฒ ;

060118๓, 16600108, 600 0688100 01 001181 ; 6000001 01 106 0008068; 0ะิ68 01 ยื๓

061018 600 01088 00016๓00161งุ 0110 0๓181, 610. 1018 86068 10010068 106 10000

108 016068 :_

?ญอ [132], 001. 2, 1106 52 :

00 86000 0-106000010 060 10 00๓010 10 00016 00 66010

0ฟิ130 1001800ฟิ 0000800-“ 106 86160ม่ํ60 0000618 01 106 00110 00 106

01801 00 00100 001181 068 0010 616 000 1010 01”

?ญอ [133], 001. 2, 1106 23 :- '

1001010 00 8061010 00 808061 10 80_แ 1๐๐100 ๐1 1๒๐ 81๐11๓ ๐1 1๒๐

0080618 0616." 00 ยั08600 600 106 0ฌซ660 168 0011601018; 06801101100 01 106

01606 0101110 01001181; 600 01 106 10166 8080618 1660 600 8008 00 106 01801

00 พ0100 001181 068 0010.

?686 135, 001. 2, 1106, 28 :

1 ฬ 010 00ฟื 10 181 ฝึ 00๓0ฬ-" 10'06รู 068 00016 1010 106 00110."

ยั08600 00 06001ณ์08 106 101601 16808.

?686 [136], 001. 1, 100 :_

00 8061010 00 ๓-000000แ0 10 80_"01 10๐ ๐1๐1'1๐8 ๐11๒๐ [81600610]

00จุ8 0616." 1011 01 106 806006108 10 106 งี0810 เ้01061 61 061฿606๓. 10611

810พุ 600 6น้ํ1161100 01106 101601 งํ6808, 0686 [136], 001. 2, 1106 61.

?686 [137], 001. 1, 1๓6 26 :_

00 8000010 ฟิ ฟื -0 พิ000 1 ฟื0101 ยี-" 01 106 8101168 01106 ปี10108 1001011."

11811 01 106 0186 ๓60 10 106 101601 ฮั6808, 0686 [138], 001. 2, 1106 46.

?ญ6 [139], 001. 2, 006 18 :_

01060 ฟิ นึ ๓00พิ0106 1 ฟื 80-" บ็6610 01106 8008 0616."

00ปีถ้ํ60 0รุ ปื6100, 16๓008116006 600 16๓601611008 01 106 ๓010618; 600๓6161100

600 0ฒ68 01 106 016108 ฆ0000 06101606๓; 01801 10 บ๊8รุ01, 610.

?ญอ [112], 001. 2, 006 21 :

06 000 0100010 10 80_" 01106 66610 ๐1 061๐๕ ๒๓๐~"

?686 [164], 001. 1, 006 19 :

01060 ฐ์000ฟื108 .1. 00ก็ 01 ฝี 601 ฝึ 00000180-" 06610 01 260061168,

1. 6. 161061 01 ถ้ํ000 106 0601181.”

?686 [111], 001. 2, 006 23 :_

0010ก็18 180 1 8ฝี ปื บ๊ป้ 10 มิ00ฟี 6 ฟี-" 060118๓ 01 00118110106 01161 ถ้ํ01060. ”

0008 18 000 80 000 0010 01060 0100010 000180618_

0161100 01

เ้ล้ํ86016 01 ๓616

" 000 11 18 0616 106 06610 01 ย๊6100 800010 06 1010."
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6ิ๓16 ต่ําิชาิบึต่ําิเ้
ซ้ํซ้ํ รุใ๊น้ํจ็ด์ ร์ู่ ฒ่ผ ตัิ ท์๊ฑ

สถรู้~ บึต่ํ ช้ํ ะิฒฌะ ซ้ํ 1

ปู้ซ้ําาิช้ําิว็ษ์ฒชืฉ ภัตโ วู่๊าล้ํ

ขณุน11 น่ําน่ําิาิตฺธณุณุธย้ ชํ้ํแ

ต๋ข๐ถต๋ วูฒณุย้ําิชฒฉฉ รุโ่ซุ

ฒปู้ จู๐ ๐64ล้ํศอิ อซ้ํนเ้อ ณู๊รูถูซ้ํฑ์ฒ

น่ํณูขจ ชั้ํถ้ํ๐1 จ๊11อุฝ หั็ รู้ฑ ต่ฑ์ฑ4

าิย่ํ ณูฝัง' ๖๐ทย้ํฉี ชืส์์นาฮุ า อ่ํ โ่

๗66 6๐ ๐ ต่ํนึรู้ ๅส์์ต่ํโ่ฌรู๊ซอย้ํ สุ่ณูขอช้ํฉีร๊ฑถุอทณุซ ะิน์

แม่ํน่ํณูๅรณูทฬ จิ ฝ งััจะโ่ งย้ํ ช้ํะช้ํ

ซิชากุฮฑูต็๐ณุธ าณธุ์ะิ รทาิฒฒน

ธณุอย้ 1ํ1 ๅก๓1ซุ่ น่ําอ ชุด์์ห็น่ํ

166ฒิ«วุโ 1่1 ฑูตฺซ้ํตู ต๋อน้ เํ้ วุพ ยู่ํ าิ _

ด์์ข 611 ฑะดําิ ปู ฉ้สุ -1ฑิร ฟุญดู์์

ซ้ําต๋ ร กู๊๐สฉ่ซ้ํ6รุ้-ณ ขูู6ชู อาิ ต่ํ๐๐

น้ําส ต่ํรือโ่ ด์์จ ท๐6 ฑิต่ํช้ํ๓60

ย้ําทฉ จุ .ณูพุณาิ รุณูหุต่ํ๐น่ํะย่ํ

~ ~ ,รุซู๊ะ ใินซ วุฒน่ํะฑูระ ด ซํ เุพุ้ ซ้ําิ

ส รุุอู 6้ 16 6,~ `ตู้ .โ ใ่รน้ํ 6 66ซุน้ํอฝึกย้ํ

ม่ โํ่าจชู้ ๅ ๐๓๐6 ตะิ องรีแณนู้ จูหูฉ ช้ํ

: 6 ๐ ร๊ะ '6 6ช้ํ ช้ํ .1. 6ปี6ณร้

2 ด์ อ์วู ซูรด์์ด์์รน -ร- ยั น ๅาิร ก๊๐งุทส์์หู้

ว่ํย่ํ น่ํช้ํ .าิชฐี ขน่ํ4ทฒ่าิธู น่ํอาิ ยู่

าิญูฑูรต๋โ่ร .ๅฟุจรต่ํททาธํ ช้ํต่จ 661๐๐6

๓66าิกู่ . ปี66ค้ําิ ช้ ปํ็ โ่นี ต่ํซ วํู้อรุรู ๅ

6ซุ่๐๕66166.11ฏิ๓6; ศ นู่ํ406 ซู6ณุต 6

661 ชู ขุ้า าิฒ อดุภ ภุู พุ66 6 66. ย้ํติอ

รื ซ ๓ู16 6ฝึ ซ้ํอูธํ ๖๐ าิรปู้ซ้ํ ณ

ะน้ํ 6 _ ฑ ทต่ํ6 ม่ํ

ธิ์ ต ช๋ี ด์์ซ้ดํ์์-รู๊ด์์ซส์์6 611666 ฑ ฬ์ิ

ว นั่ํช้ําิถุฉะ รสี์ ถ้ํ ฮ เุ น้ํซิ รฑช้ํ4ซ้ํะต่ํ

า๗๐661 ปู้ะิรู๊ทิ าร๊ะ 66 6ต่ ตํ่ํ าณุญเ ข้็ ซุ
6ค๊ 6 ส์์่ บิร ค๊้ เํ้ขอ .1ลุ๊ ด์์โปู้ซ รื 6111

าิ ๐ั 1-6 ิ ซ้ํณุ ณุ 4166 0ซ้ํ

ธ เ์ ช้ื รู ส้์์ขู่บู ด๊์์ซะิ . กู๊อู๊ จ ภุ์ท ถ่ข็ ร็ซูฝุ่นู 6้

6 ด์์ข 61660ซูฝึ6,ช้ํ ฑู ฉิน่ํ
ก๊ซุ่น บ๊ิ ส์์ ฝ ฑัู รู๊ 11 จ้์ กซ โุ นุ่๊.ใเ้ ข

าิ ญิณุรู6 ฒิ ทุรุ66661 ฑโ่อ ซูซูอย้ําิรู

๗1116616666 ๅต่ํราิต๋าฐาทใ รุ 1 ณู อย้ํ

ซู ๖๐ฑู ทูล้ํ ล่ํสธ 41๓ า :ซ้ํ น่ํะิ

ส์์ ขือ ย้ เํ้ซ ย้ํ า ติ๋อขิณรู๊ะิ ต ฑู๋ทหน่ําิ `

ฟ ซืู60าิบําฟิโซด์ โ์่ ซ้ําิต่ํา ชิ ตไ๋ แ

18ฒิ 6 ซตะิ ~นิ๐ 1 ซ้ํบ ~ท ๓ งัฒ น้ํท ฒ'6จ 61 ฒิตฺสุ ฒ ๓จ "

ฮู6สฉ-วรุ๊ส์ ข์ุ่ ลุ่ฑู ต๋วู๊ะเิ ร้ ฑ๊์ขูด์ ด์์์ ษ หีจ ะินําขูปิติ โ์่ค้ํ อนน้ํ66 ๕๐ ต ว์ีปึ ค้ํช้ํ

ณู จุด์ จ์็ณูปู้ศ หู็นู ถ้ํ ช้ํ ต๋จธ รีู ๐ย่ ฑํิ ซู ร่ํณ ~ูเ้รณู 61๓๐ย้ํซ 6ู าทน่ ชํ้ํ

าิตุ ๗๐116ช้ ศํู 11โ่ 16 ณีต ร๋ร 60ย้ํ ช0 ฒถิ่ ฑูซ้ํฝึจ้ ซ้ําซ้ําิฟิ ว็ตู้ ตฺฝ โี่

ถ้ํา่ าฉ า ชิืา ฑ์ด์์ น้ํค่ํธิ์ ขค่ํต่ํ ซุ เ้อ๊ต่ําิชื 11 ม่ ตํ่ํด์์ั~นย่ํ าิ่ต่ํ

๓1๓๓ ~ ๓๐ถ้ํผ ดัุณจ๊น่ํะซ้ําิตฺ ต่ 6 ต่ํฉ ตุ่ํฑ์ รุ๊ ฒิ ปู้ ซ้ํฑ ~ น่ําน้ํต ปุ่้ ใด์์

ท๐วัเฑูรโ่ แทรูฑูรุฑูตฺ. ณูอด์์ชต ฑ๋ิตน๋้ํ ผู้ด้ ฟัช้ ชํู้ จ ดุ์ ห์น่ํด์ข ม่ําิโ ใ่จู ขู่ ธิด ใ๊ห์ ฑ์ซ้ําิ

ชชวูส าิ๐ช้ํฮ 1ฒนโ์่ชต๋น่ําิษัๅชูฉ่ํ

บิน้ํ61ฐ1 66616 ต ป๋ีหู่ทดํา โิ่ ๅญ่ณีฌ

๓1: ถ้ํา่ซ้ํ ะช้ํ .าวุ ณุโรฒ๊น่ํ 66

66 แระ ซิาิล าินู้ วุฬุธอโ 16 ซ้ํชุ

๐เฑู้ต๋ธณวุ๐ า ซูเ ข้ท ยั้ํ า โิ่นณุรทิ6

6ทขสขจ ยี่ํ 1ฑ166ศู ชู้ญูซ วุยู เ่้า ชิ ฮุร

าิโรช็สู้หิวว่ําแถ้ํะ 661ล้ํ 1111 ๐ ธิ์
๓60โ ต่่ ปํี ต่ โํ่ จํ ด์์ . เ้าท . 116.ช้ํ ๐ค่ ,ํ

รู่ซ้ํ 6666๑6166
ิ ฒิ ' ด์ ร์ ั .

6 0ซ้ํ จื ต่ํ าฉั

ธด์์ขูบูส๊์ ฟ์น็ู้กู๊ค่ํ

ช้ํ ๐ ๐ฑู๐๐โ่ต๋ซ วุฑู๐ ๐ 46 ชืซ้ํฉาช้ํ รุ้

ารฑูล๊ะิ าิณะถ้ํตรหฐิาิจ จพูื

ซ้ําิาิต๋าิาิ 06ะ ติ๋จ 010 1 ต่ํค้ํ

๐16.1.66๗๐. ช้ํ ซต๋ขณุดจ รทฝึต่ํ

ทว ลัูทซุ่ผัร๊ฑฑิต จฺ ซด์์1 ทศซฉั

า ซิ้ํส โ่1ฒ๐ ทฉ ข วูด์์ตเ้ าิ

พูสู่ภู ซ่้ํณ์ ขุ๐โ _่ณู ๅจ ซึ้ํฒ สู~ทฒ

616ล้ํ46 ฒิฝ นื็ณี ะสือปื วุฑ ร์ะ ษี

61 วุขภุส์์ จ 6ู1 ฑูรู๊ซ วูซงูถ้ํอร วุ ธ

ขุน้ํดํา่ าิ6 ยู่สู้ซ้ํ าิอณุ 6 ม่ํ

แซฉุ ทต๋ ต๋าเ้ญู ๅจฉ ช้ํณฟ ชิช

ฉจซ้ 1ํ1 ซ้ํฉรขื อณู อหึม่ํทศําิรุ นู้

โ่ ด์์ต๋ ฬิก เู้ณู สุ่ศูน่ํช้ํ ชู้ขฑูฮิตฺซ ฑิ

อช้ํข น่ํปูท้ต่ าิขอยืซ้ํ ตู้

ซ้ํ6 ซอสุอู ยู่ขาิ ษ งุ จั ช้ํภุณูรู.สู้ณุ

๐118 ฑู๐๐ช้ ณํุธ รุญูศิษ ๅ ๐ ๓๖ ฑ6ฑ6

1

_ ๓. 'ะ - - - ิ่ ` ้

64166 -1า โิ่ฝ โั่ ร๊ตซุด์์ ถ้ําิ าิช็ นู้โ่ฉั

ฒิ รู๊วู๊ จฉาิาิ 86ฒถู โ่พู 66 ณุต่ํ ว็

66 6๓๐ ๐ใฑู ,ณส์์ ๅ611 ถ้ 1ํ6 6รฐิ

๗211616ซุ่ 66 1 1 ะิฑูตโู่ ฉ 61ศู61666

รุ๊ วูทส์์ขุดํานูรท ต่ํ ๐อึงู.าิทุย้ํฑะ 11ก๊

ฑรูู๊ะต๋ ฑูด์์ขูฐ์ต๋อ ๅ อสู ร้ฮ ขูข อ6 วุทา ฑฑ

4๗ ๓6 ณู๓.ซุ ๐ ๐666ฑ16ตอ ผ โั่า

ง 6๊6 ๐าิซอจาิด์์ต๋16โ่ .นสู หู่ใต๋าิต๋ 61

611 ณูถ้ํ 1 11 ล่ําป็ฟืรุ๊ ต่ซ้ํจ ติ์ ได๊าิช้ํน้ํ

จ๐ใฑ๐ะ ต๋ ๐ฑูซ้ํา สุด 6 ๅต ร๋็าิ ชติ่ํ

ฑู๐ ธํญ สู์์,วุ อพอาิธํ ๑๖ ทต๋ฑต่าิช้ําิฒ

ๅฑแฑอตเ้อสชื -วุฒา๐ ฮ ตู 1๋โ่ 111641ฮธ์ รุ๊ะิถี

64พุ า โิ่อ ต๋า ชิ้ ฝํื รือซืค ไ์ฟื น่ํต่ํา ซ้ํ

ๅ 1ธิ ต่ําาิต๋ฐาิ 60 ด์์โ่ซ้ํ ฝึต่ํ

` ` ฒ106 ช้ํ๓66 กึ ช้ํช้ 6ํ166 1ฒ คื

ซ้ํ6 ซุสรู . 86๓616 ร๊ าทะ6โ่ณจอโ ร่า ซื

ณู61601 16ทุ ฑูต๋ใต๋ทอด์์ อ ปัื ารูซ้ํซุ่ 6โ 1่

1๐6 ขุด์์ ๐ย้ํ66 วผืน้ ฮํ้ซ๐ 6๐๐1 ฑสุ่

ฑู๐ฒณุต่ํณ์166ฒ ส์์ ฌๆขน์ต๋ย้ํ

าิช้ํแ 1๐๗ ณี46๐๕6ม่ํ าิชูซ้ําิธ
ม่ํหรู ฑ์61 66 6ซถ้ํี อาิโ่าฑฉ ั ี

อ๊ฒฌช้ํทะเร้ ช๊ืราหุ้าทดธิ์ ' ใช้ํ ฝึ ซ 6ู

. 1 ช้ํ ซู โด์์ ใ
ช าิฑิทจ่าิตฺธฒิ ~นิา ดิ์์ ตุ จต่ํ

1661161111111~61
0 6 ถา ฉ่ํ06 จ้าิ่ ฝื 16๐ ทุ น้ํ

ต๋ส์์ ะณฑู -ส์์หรฑูอ ณ์บู๊ณฑีช ซู้ํณุฏิ

6616 ๅข็ฉ่ําินุ ลู่ช าซ้ํธ ทน ด์์ชู6ณุย้ํ

วู๊ะ.ๅสูต่ํ 4อู ซ้ 1ณ์อ าิฑูต๋ ๅณุร่ํ6ณ

ซู โ่ซ้ํนี า โิ่ฬิท์เ้ย้ํ .1ถู6 ซ้ํ ๑๓ ๅ

ฒิ

ฉัย้ํ4

- _ - -่ - บุ 61

661 ขู่อย้ํรู้ด์์ฑทะิ ๅ 61๐ ๐116ตู เ้้

146 0ล่ โํ่ซ้ํฑิ ซ้ํ ฉ่ําจ าข์ต่ํช้ํต่ํ

๐. น้ํณู น่ํช้ําิ ๅ ๐๐ฑ ซูู6 ส รููท๊

ณูณะทต่ํม่ํ6 ทต่ํ6๗41ถู6

ฉ ซี จู ซ้ําทขุณูจิ14 ภูม่ หํ้ ด์์น้ํ ฮช้ํญ ยูู่ทสุ

๕6166 ฑูต๋ซ้ํ ทต๋ฑแณุช้ํ4ล้ํ ต๋อหูชตุ๊



[8.1

เ้

รู คู๊้โ 1่ธหุ้ . ถ้ํ.

1

วัณน้ํะ ย้ โํ่ ซ้ําิย์ ซ้ํฒิ่ ซืาโ่

ต่ําิชายึด์์จะิณูท4น้ํ ช้ํ ะย่ํด์์

าทะิฉตุ.ปู้ซ้ําิธํฟ็ ๐าิจุ๊าิจ้

๐๐๐ หึ าิต ร็ู สุ๊่ถ้ํ นฐิณซ้ําิ ชโู่ฒบ

ฑูถ้ํถ่าโน้ํฑูปื วโุ่ฟิร๊ ช้ํท ฑ์ธณ คุ้ํ

ฑ์ขซ้ํณ โุ่ ถ้ํท ญูรูฉะิต๋อ นดํถ .วุธ นู้ํฒณู

อู้น่ํ1 ฉณต่ํยู ต่๋าิ ฉชีโ่ดํซู่

แล้ํ ฒรุ ~๊ฌด์์สู้รณ จะิ ซุน์ฒฑ 1ูจึ ขี1 ๅณี

ซูชั น้ํด์ โ์่ ซ้ํฒรณู รู . ฑู รื ๓ขุณา แิ

ย่ําิทรฆ์อน็ต็ม่ําิช ด์์111ล้ํ . 1 นู้

รู๊ะิฒ ฬิทต่ ณีณ โุ่ะโ ห่ ร ตั๋ช้ํติ์ณฑู๐ฑ

หรู ๓ฑ ร์ าิช้ํรขู่ ช้ํะโ ซ่ทีต ซ์ุ ง่ณ ขู ๅณูส จีิ

ส์์ฒิ าิบิตกธวิ ช น่ําต่ ชํ้ําิ

ลุ๊ะ ณุเทเ้ ต๋ฮูท 1 11 ๓1 พุ่ด ธํิ์
ง อ ต๋าฮิ 11ร ถต๋ช้ํั ช้ํ .0เ้ย 1ื

ฉฑ ศู รูุ รู๊้๑๗ห๒ต๋จศู น้ํค่ํ ิ ตู้ร่ํฉิ .ท1๑

า โิาฝ่ต่ํฌฆก บัึ กู๊อะิด์์้าิช

ธฉ่ า ชิ้ํ ต่โ ง่๊ะาิ ชน อุ๊ต ข๋ ซ้ํข็นู ,ซุน่ํกู

ฑู ต๋ะโ รู่่รุยื ๐โนๅรูะน้ํ ษต่ํศูอฑ ตู๋ น้ํ ฟู้ณ ษ์ี

รสล่ํ1 ๅ๐๐ะิ ด์์ ฌย นู็รู หทช้ํโ่งฮ ๐ูช้ํ4

โนจุศ รูู๊ าิ ชู๐เ ฑู้ตสุอู๊ะ 11๗ ต่ํหู้ล้ํ ฒิส์์จู

โ๐ขบ ซ้ํจุ๊ รุ ม่ํะ ใินุ๊ ธิฟู ช้้ําิ ด์์จ นี่ําิ

ช้ําิ จ ติ๋อตสู 1 :ฒน้ํ ซ้ สํุ่ ๅโ่นจฮุจ ติ ร๋๐าิ

ลฒตส์มู่'ณุขแน่ํธวุฒช้ําิ

โิ่ ซ้ํ6 ร๊ าิฉฑ์ 1ทโ่61 ฮู4โ่ซ้ํต่ ซํื .รแทุณู

ฑฒิ ซ้ําิาน้ํช็ล้ํ ช็ค่ําง๊ะิ าณ
๐ด์์ ย่ํฑู 11โ่ อล้ํอย้ําิฒ าิรเ ชั ' ณุ

ล้ํ าิน่ํฌะะ โิ่ ซ้ํ อณฑ 11 น่ําฒต๋
ต่ํ ๅะน้ํณฑูฌสู้จะิฒโ่ ๗๐ย้ํ ` ั ฒ

าิอะิ ` ณูย่ํช้ํใชฮูร๊ 4๒ ข

1 1 ๅ ๐ล่ํม่ํ_ ณู จะิ ข็งีาิฟิจูาิ ~ปืญ ง่ื

โ ถ่่ร สอซ้ํา โิ่ฮูรต๋ฌธิต่ ๅณุย้ รํุ๊ษั น์_รูฉฑ โู่แ

ค่ํด์์ถ อณุทรซ้ํ ช้ํ ๅถ1ะซ้ํซญู๐อ ชิาิ

ด์์ทแ ล้ํต่ ดํ์์ษัฒาิ๐ ๐ณ ขูู่อร ต๋าิ

าิแลูณู ๅรู๊ะโ่ าิณณู ซ้ํต๋ย้ํโ่ อ 1ร่ํ

าิ๐านโูธํถ ญูอาิชโลย้ําิช้ํ ด์์1ทูธู ~ ดู ถ้ํ

ๅ๓1๐ว ต็๋รณูถ้ํ อฒโ่าฑต ซู๋ท รู๊ณซ้ํฑ์ซ บูั

ย้ําิจ ฉ จั .รต่ําอ ๐ใฑูต๋ซธฒฝืน ๅะิ ษั

าิ0วู จีศู อโ่ฉซู่ต๋าซ้ํะ ๅาิฉุญูรฑโ่ ๅฉะเ้นต๋ ฉีฉุ

๐โฑูต๋รฒช้ํธ ค ฑูฉาถ้ํล่ํแทอดตุ อ๐อ๊

โ ป่็รเท้1 อ ขต่ํขู่ฉ โ่่ใช ๅซ๐ว่ํฒน่ โํ่ งืม่ํ

าิด์์ ต๋ย้ําิค่ มํ่ําิ า จ์ด์์น้ํ ฝ้าิด์์

าทธศ ฒณ์ฑู ตุ่ถูฒ าิ ชนอา ชิชุ

๓ บฉ ซ้ําิดุ ๅแรูแาก ทต๋ขอย้ํ น่ํขธิ ต์๋

าิพ โุ่1ฉ่าช้ํธ ซาต๊ะิด์์ต ซ๋้ํ ๅซตู้ฉระิ ฉฝึ

ซ้ํๅตรโ ร่ ฉร น้ ฟํิเ้นํกล้ํ .ช้ําิ ชต่ํ

ซ 4ํร ฮูทต่ํย้ํออโ่แ ชอ รโ่า รูณ์ฉใฑูต๋ อย้ํช้ํฬิ

บิด์์หิฒฉ่ร่ํะิ ต๋ย้ โํ่ฟู้ ๅ นณีซ้ํโ่ .1ธ์
น่ําิดู ร๊ าิชั ผัต่ํฒน็รุ ๐๐

ขหุชส์์หขโ่ย้ํ หราิดําิ าข ง็๊ว๊ซ๐ ด์ ซ์ุณู

ยู่าิ ฐ ท์อ งน้ํฒิ ๅ ต่ํอหิ ด์์ บึขาิ นู๋าซ้ําิตุ่อ

ฑู1ะิฒท ๐๐ะนฌาร อใอธ ฑู ตฺ รศ นู้ํช

ร ต์๋ท ต๋อโ่ โ่ ๅใช้ํณเ้ หุ้น่ํฑล้ํ . อูฐีบู๊

ชื~ ต่ําิ ธ ๐ าิช 0โรศุ าิโ ร่ะโ่ าิญู

อโ ด่ําิ ซ้ 1ํ ฑ4ฑูต๋องีย้ํอ ต โ๋่ะิ ขอฒน้ํ ซอ
ซุฒ ิาิ อช้ํ ต์จด์์จ๊ น้ําิจย่ํด์์

ฑ์ปื หุฝัน โ็่-ขืใาิต่าิ ช้ํช้ํๅาิ

ๅอู๊ ด์์ขชู้ อ๊ ฑูพุญูงอซ้ ถํ่อ ซ้ํนิธู 4ซ้ํสุ

โรู๊ด์์ ต่ํ ปู้ซํต่ํ ช้ํฬิซ้ํ

วู๊ ช้ําิ ช้ํ ฒิษัฒน่ โํ่ น้ํฮิรู ทต๋ทส์์ฉธภา๐ะิวูแซ้ํเ้ฒ ฉโ่ต๋ะ ชุด์์ ต๊ซซอหือ ฌฆ 2~ ]

อใ บึต่ํ ณุธโู่อ 1ศูน่ ชํื ฌะ ติ๋น่ําเ้ ๅฮุน้ํ1

ตโ่ ด์์ ฒ่าิดข ซ้ํณ ใ์ฑี อย้ํช้ํซ้ํ . ๓๐

ช้ํ๐ร๊ณุน่ําแธ นเ ร้ ล่ํฒะ ฬิิ

ฉ อซ โู่ต๋ณจ ๅฒน่ํากหู้ ช้ํ ช้ํฒโ่ อ ด์์

ขูถ้ํ ทอง๊อะหิ ด์์.ณ ฉี่ ชํ้ โํ ฉ่ีศู ฝ่าิตด์์

รุ ต๊๋ร ขู รุ่ ซ้ํ น์รย้ํ .ซช้ํณ์ กศอฉาร รู้ณ โุ่ ซ้ํ

โ ดํ ออิ รู๊ะิณุซูใ่น ถุุ ๅซ ด์์ ฉิาิ รู๊กู ย้า .ิอฌแ
ซ้ําิ ัต รุ๋น่ํ วู้พ ขุื ณฑซฐ ยี น็้ํ รู เ้้ จุ

รุ ด ๐๐ ะใกล่ํฑฉล โูอ.ชอ๊ธณุรก ขูด์์

แชช้ํตู้ ๅช้ําจีะ แณูอธํ. ๐ ถ้ํรู เ่้ณ นีิ ขุ่~

๐โ่าิร ๓๓1อรุแจต่ําถ้ํ ญูต่ํ จ๐ช้ําหู

ร แีล้ํช้ําิตุอย่ํกฉซูท ๅ ช้ โํ่ผัา เิ้ 4

ฒิธโ่องีฉถ้ํ ย้ํจ .ปิดุแต่ํ ณุณู ฌาิรท

งีแอช้ํญ ดู์์ จือถ้ํ4-6ต่ํฑซ รื ซูด์์ ซส์์ โ

ต๋ๅฮณุนโู 1่ณ โุขฉอะิขฑ์ๅ โ่ หึ ด้ําิ
ช้ํ ธิ อช้ํฉจ ญูด๊ฒซู แ่จ ขู่ทต๋ ั ๗1.11 ๅ

ะ โิ่ 1ห็น .ฮูยู่ ๐ษุต๋จร 4๊1าิชย้ ชํ้ํฉ ซี่
นจูต๋ซด์์ ฟุ ั เ้ ซ้ํ4 1๓ ๐ ม่ําิ ั

ฑูย้ํณุ ข่ ซ้ํ าหืส ดุ์ โ์ด โํฝืณ ซีด์์พ ชู 1ด์์

ชู้ขูด์์ ทต่ํดําษา่ จซ้ํโ เ่้ขซ้ํ สู ต่ ๐๐ร ต์๋

ะิแาิชโญูๅส1อ สซซุ่อโน้ํ .ณุรู่ม่ แํรณ

๑๑1๓๓ ๖๐ล่ํ หตุ่น้ํฉล จู อืู๊ อะ.ม \ุช้ํ อ๗ด์์

ซ้ํะิว็ฒิใม่ํ| ธฒ ร๊ชุญูฑ์ ใช้ํ ๓

| | ปู้ ฉ . ดุณีดําิ โ่0โ่ซ้ํ าิ ฑู ฟินู จุ้ น้ํ

จ ทฉฑิต ซ๋ ฑูทิ แจ๊ แๅใทถุาิ

โ่ชุก ฑ๐ ~1.จ ลึ่ํ ฑูณูย่ ฒํิ ทําหูทฉ ช้ํ

แฐา ติู้ ท๐ รู๊-ปัฒอ ๐11ฑ์ถ้ํฒจ ะิทโ ๅ
รฬิด์์11๐รีญะฬิฟ ยิณ์ูถ้ ยํู ซ่้ําิ. (วอ

สู้รุ๊ช้ํ จตุล่ํทต๋ณกโ่๖๐๐ซ้ําินรุ๊

ะโ่ต โ๋่ ๐๐๐ลุ สุ้ข ด์์ .ฟ ตุ๋า โิ่าจ อดุด์์โห บี

๐๐๐ช้ํ๐ ซต ซฺ้ํฑต อู๋๋ ช้ํ สุด์์ อผูบู๊

ค้ําิโ่อลูชด์์ ๐๐โ่ รท ธ์ฉนุ่ๅณู ' เ

ทศํณทโธาิอ่ํา่ม่ํณาฮูจณู อธ@ หุ้น่ํ

พุฒช้ํากาิ ชอ อจ ต่ําิ ต่ํ ด์์ท

ฑ ฉ์่จะ ๅจทุฒต๋อ ด์์รูฮ โู่ช.าิช้ํย่ํนําฮิเ้

๐๐ช้ําิจทฐ์ฒช้ํ ณูอณุ ๅทา

ทช้ํด์ทต๋ณทโซ็ ณูถูทรู๊ดู ฑู๐๐ย่ํทรู๊ ช้ํ

อ็ด์ ซ์วัสโ่าฑสุ รู่๊ะิ สุ่ถ ซููดึกเ้ รุ๊ทอช้ํษัต

1ต่ํ รู๊ข์แทราิอ ญิณ์ทซ้ํสู้ทต่ ชํ้ํโ ถ่้ํ1ณรธูู

ว่ํฒิสู้อ

ณ รุ ๅฑ0ณฑตุฉบฒช้ําิขรุข ทจูฑขนี

ตุซ้ําิา ชิ้ํา่าิ ต่ําิ จตุรฑูา า โิ่าฑ้ _

~ ด้า ปิุ่ต่ํ แจี ` ทุ ร์แทฒ ช่ื ซุ่นฒ ร่

น้ํะต่ าิณ เ์้รู๊ สู ท้ ถ จุหิ รุ๊าิ~ท~

หู่๓ห “ณ ฒิ ๑1ฮเ้ ๅณูน่ํ ณ โุธ์

ฑต๋ตอ ด์ ฒ์่- ๅาิช้ โํ่ณ โุ่ฒน้ําิาิงูแ

ฐิต่ํ” ต๋ บิ๐จะิด์์ ต่ํ ด๊าิ วุฒ ใ่าิตู้

หีบฉ ซ่้ํ ช้ํฒล่ํธู โ่0ใชต๋ขธิ์ ๅกาิะิ

ต๋อร๊ชู้ อโ่ล้ําิ ออึาิด์์ 1ฮ .ูฉลุ๊แรซื ช้ํ ก

ฑูณูอ๊าซ า ชิฒต โ๋่ ต ซู๋ โ่ต่ําตรช ซ้ เํ้า ธ์

าิฉาถ้ํขาิ.ส รุ่ํ๐โ่งูๅ ด์์ขาิต๋ซ ทน์ด์ ร์

โ่ทกะ ๅฒฑทูต๋ษ. ๐14ฒอ ต๋ต่าิ

ซ้ํ สาิช้ํ ๅส เ้อต๋ย้ํ .11ฐ์ ๐าณเ้

ปื14 หรือ ๅณเ้าิต่ํ 0สู โ่น่ํ ณ์ตุ

ทขอซ้ํจแะ ดิ ใุม่ รํู๊ าิกู ซ้ํ11จฉ ฌธํ

ฒๅฑู๐ณู๐ช้ํ จทต่ํณุณ โู่รโ่รู๊
จุ๓๊ บัึ ชู้ อ่ํศุ ๓๗14 งู 4จซ้ํฮู

ยิด์์ ต่ํต่ํ 0ซ้ํะ โิ่ ซ้ ฟํั โ่- 06ริ บ รึุต๋ซต๋

าอ๊อค๊ะิโ่ณ์ าฑิต่ํ ฑ ฑ์ู ว่ําิย์ส์ ซ์้ําิ ”ม่ จํ์ว่ําเ้ฒฑู ฟ โื่ล้ํ าิด์์ โ่รุนต่ํทย่ํ



[3]

ภู ใน ซ์้ํ ท๊ปึ

งีซ้ํ ต่ํ

ซ้ําิชโ่ อฝึกต่ํะเ้อตซะิญ จิูรู๊ ธิ์
ย้ํา ซ้ํเ้ศ ะ ่

/

1

เ้ 1

โ่ณู จุ๊ะด์์ถฒ ณฟุ้ดู่

ฐีอ ดําณูฑล้ํ ต่ํะด์์ ผู ซ้้ําฐิน่ําิ

รุธช้ํ ณทา๐ านขชุ กธิฤ์ฒนด์์ณฒ่

ฑู๐รอณ. น้ํฒิฟิ สเจ้ะิ ซ้ํ ติ์ อย่ํ

๓๐รู4๐้ ถ้ํจิตสู ทต ว๋ ตั๋ย่ําซ้ําิ

ญูด จํ ซออโ่าจะิ ทฬ ณิู ซ้ํ ฬ ติ่ํ าิชโ่งํ

ต่ํ ม่ํธล่ํฮ ต๊๋ซ วุธ ั น่ํฒิ ๗ ฮุ

ย้ํจาิ~ต่ํช้ํสุ ฒ่ิ ใ เ้ งีฮูม่ํ41 'นู /

๐1๐ รทา

ซ้ํม่ําิชเ้เ้หุ ณุ้อะิฉร้ ฑย้ํ

ซต ศู๋อีย่ํ ด์์ท๓จุ๋อ ๐จ๊งฒัาิธ
อฑู๐ล่ํ ๅหู้ฑูตุช้ํแนะ ขิูข่ง๊ณโ่รูซตโ่

วัน๊ าิาิ ช วูร้ 1หู่าิช้ 1ํญ่ส์ จ์ อโ6

ๅ 6 ฑ ยู่ํ อู ณุ๊ สุ่ซ้ําิชุบ๐ส์์ฒตสู

ท อ รีล ขูกฆ“ล ชูาแฒอๅฬุณชืฑิ

0 โท / ฑูต๋อ ๐๕โ่โ่ ฑ
รู๊ะเ 0้ด์โ์ ช่ อูย้ํ ด์ท์า น้้ํ าไ

วุซ้ํา ธิี รุณาิ ฑ์น่ํ ซ้ํ้ ฝ ซืื

ฑช้ําิาิธ์ญิ0รูน้ําิโทนาฒช้ํ าิษั

าิชฌเ้าิ าิ๑๗๐ด์์ต่ํ ถ่ ล่ํช้ํ

าข๐จะ โิ่ร ลูู่ต่ํ ช้ํญูณ สุฒิ า โิ่
ซ ธ่ิ์โ่ - ฒิ ่ าช ต่ํธิ์ท

าโ่ าิฑูต๋ว็ ~ 6 าช

ฮ ขูิ ฮุญูผัฒ นอุ๊ะบู ซ๊้ ผํู้รู จ้็ตูนซ้ํ ล้ําอธํ

ปู้ทรื วุช้ํ ด์์ นึช้ํช้ํธิ์ ~นโ ว่์ รู่ซ น้้ําิ วุ ฮูด์์

ณณะฑูฮิ ๓๐ จะิ. ส หุี ถูสู่1ค้ํนึซูหึ

ธิ์ๅฑงล่ํา รีฑซ4 ล้ํอ๊ะินน โ์ซ้ 4ํธ รูซุ

ั ๐ ศําิด์์ต๋ ๐ 1 ษัรชา ๓1๗ 1
าิฐ นิ้ํ ชู้จทฝีมวุร๊ย้ํ ณาิน่ํทอาิ
อ่ําิ ยิ

ร

ะถ้ํ4 ~1 ~เ้ด์์รต่ํซ้ํ'

ปุ้ มึน ดํา ยิ้ํ าิทอง๊ นศุ4 ๓๗

ฑ์ร ๅาิชุด์์ ?ศูล์ต่ํ๓๐ฑสุ่ ณ โู่อ ณุน้ํอ

เ้าิ ทต่ํอิสร ล็้ํ ฬิ ธํ.1 ~ ซ้ํซญ งูื ๅ อด์์จ

๐ฑูฉ โิ่ดําบิ วญูซ้ํา าทะิ ด์ ใ์หู้ 11หิ ทือ จุ ๑๒

าิตุ ต๊๋ซุนโร ซ้ํดูรปู ฝุ้่น้ํ จทาะอ รู ~๊ ฑูตุ่

ใฮาฝึก๊ะ ณีา หู้ว่ําต่ ะิ ๅซดูฬ ติ๋ธ คํซ้ํ

1๓1ฮอ ๅดจย่ํะิรต ซู๋ะิส์์ใน้ํา ๅ ต่ฑ ศ์ นู้ํ

ม่ําิดํณ ดุํธต่ําิโ่ ฌ

` ต๋ร ฑะฮฮ(

ต่ํช้ํคุ น้้ํ ช้ ชํื า

\

ย้ํ
ร๊0ต่ สํ์์ าชฟ โุรํช้ํช้ําต ถ๋้ํอ า ซิุ่น้ํ ตูะเ้

ฑูต๋าิ .ๅ ฒิ ทูท ต ย๋้ รํ็ซุน่ํ .ะิทูธํ อใ 6

า่า ริู๊ ะจึช้ํ4จ สือช้ํนึ ซูนี/ต๋อด์ โ์่ ธ ถุู

ด์์ข ฑูปี๐าิช็กว ตั๋ร าช าิแต่ํ

ทอร๊๖๐ าชีทุ่6ธิ ซ้ํ ทฉฑ์11 1 ฑูลุ้ง นิ์ จุ

า โิ่๓11 ธ์ จตุผ สัฑ4 ๅแฑิ ทย

รู๐ทต๋จ า ติ๋ร๐อเ้ ฬิ ร์วุธม่ํอ า โิๅช๊ย้ํ

า ฒิสือวัเ้น่ํช้ํถ า ชิ้ํา โิรู๊ ๅรทถพุ อฝั

ณัธปู้ซุน ๅณฐี _ ชู้ขุาง นูะ ทดหิ

14 11 1 ~ ใว่ํฝึ ช้ําิ น โีงี ฑูตุร๊าิใา ชิู

๓ 6๓.\\. 0116 ซ้ํ ป๊า ซูด์์ ~วัทด์์
ฉ ชุี จุ๊ รณุ่าท ย้ํ0 ท๐งี_ อฒิณุ

ล ด๊์ โ์ธํ ซด์์าเ้ โ่เ โ้ซุ่ธ เิ้ะิรหิซ้ํ

ณ โุ่ อ ออฑ ตู๋าชืวน . ภ รูู๊ณุรูอ ๐ษ ดุ์์ณุฑูฮ่หุ้

าิต่ํะฑ์1 ทู้รณูตซุ่ า ชิ้ํ 0 ซ้ํ ณุโ่ะ

าิด ป๋ี ฑิ ต๋าิชต์"อต่ํ าซอ อน่ําิช

โ่นจด์_์ด ฑําิต๋ข ต๋ ซอ ฑิณุฝ อัื ฟิจิ ฑู

น้ํ ณฑา ะิ111 ฉาอะรุ๊ ต๋ฑร์าิต อู๋้ทต่ํ

ยู่ซส์ร์๊ จุซู๊่ย้ํณุ ท๐ง๊ ารู๊~ต่ํรท๊ปืนฑ์ ว ซัูด์์

ชั

/

ฝ่

โ กิ๊

] 140ตุ๊ หซ้ํ4 ต่ํทณู ซ้ โํซ้ํ ~ ต๋ต๋อย่ํช้ํ ๖๐๓4. บุ่

อหู่อ จุช้ํต๋ รณูฒิบ ซ ฑููต่ํ ๑๓1๓จ

น็ซูรต่ํ0 าิช้ ตํ่ํ นึฑูตําิชื

๖๐. ๓ทท ๐ฮ๊ะน่ํอซ้ําิญูท ทณฑนธ

ต่ รํร์ต่ํธพุแฮุณุโ่ถ้ํ อาแถตุ๊าิา

โ่า .ฑูณูขูบุ่1ทฒิดําสูาต๋รโ ร่๊าิรฒขซ้ํ

๐ ซู่ะ.1.ณูแาทอโ ถ่้ํ ๐๐ อชื ฑ์ธ์าิน้ํ

า อากย้ํะิ ๖๐๐ฑ์วฒั แบึ ๅซุ่6ขซ้ํ/าิ

ช้ําิ ต ฑู๋รซุ่ฝ้าิขสโ่ ๅาิ ซะิ วุขุณส์์

๐ซึฑูย้ํ ๖๐ ๅเ้ชทู ๓๗ อณห็นชอ ช้ํ สู ฉ้ีโ่ต่

โ่ ด์์ .นใรฒ พื้นทค เู้ าิฌกน้ํ เ 1้10๓

ะิด์์ต่โาะ เิ้ ย้ํสู่ .ช้ํธํ ฑูตไ ด์์ ช้ํจอ.รุณ

รูซ้ํม่ํา นูโ้ร๊อ้ าฮ๊ณุ.รุนะน่ํตชู้ต่ํก

รูหอาิซูจ๐ฑ์ดําล้ํ .11ว ตุ๊้ฑโ่ทาิ๐า ฑิิ
ฑฮิ ๓๐ .พุธ รท ๑10 ั ้ ๐าิ น่ํ

อ๊กย่ํ ใหู ด่ํส์ ข์ื าทปูศ้ นู่ํเ้ ชู ร

า วิ์ฑฉ ริู1ท ฉฑโ่แาชทู ๐๐๗ หต๋า วิู้

ชฮ ดูําเ้อ ท๐ณุธต่ําอฑรูแเ้.สรูวูดอ 1 ช้ํ

รู๊าดุจพ ใุหี -1 ฑ์าป งึินูโ้่า ริูรู๊๊ 111 สุ่ศูอา ติ๋จ

อชื_หุ้ บึขทถา ชิ๊าิฑบิส์โ์่รา ~ าิต๋ ซ้ ณํ์จช่

ฒิ ทูตูฒต๋ซ ช้ํฒนสู .1ปุ่ ๑๗ อ รื อืูร โุ่ ๐

อช้ สํุฑู ฌปือนจ ร ตั่ชํ้ ใํ ช้ํ ต์รโ่ใญ ฮู้ทต๋

ฑล โู่ ขู่ถ้ํ 01? ขต๋โ รู่ ฑู๊ต่ํ1 ทอ อซ้ 4ํจุ๊ ๖๐

ฑูง๊ต๋จ ต่ํต่าิ ทิศ ณุาิน่ํ ร ต่ําอ

ธต่ํทฉ่ฑ์ลโู่ ศูน์น้ํ ทต๋ณร๊ะโ่ จํ ส์ น์่ํ ~ _

รติ๐ ผ สัูต๋ห ~ูธิฑ์๐ ฑู๐๐น่๓ํฑ๓เ้รู๊ ฟิผูลุ้๊ ส์ร์ูบู ร๊จ้าฟิ

งฑูโ่แาะิ กูซิ รท จัธํ. น่ํะช้ํ าิญ ลูีรู ร ค้ําิโก๊ า

ๅ ณุขาิชช้ํณุ๓ชุม่ํถ3 4รูค่ําิารู๊

ดู ทา โิ่ซ้ ใํ จตเ้ ทร ฒิ.1 .ณ ตู๋ มึอวูต่ําฒ

ส์ เ์้ ท๊ ธ์ ต่ํะิซิ.าิชุด์์

ฬ ฑิู๐ว่ํอณรทสุ่ ๐ชิญู๑๑๗อใฑด์ โ์่
ล้ํา ริู๊ ช้ํ ธุร์โ่่าิธต่ รํู๊ด๋ อู้ห . อฒจะิว ตั๋ร

ขุ 4ชื สุ ๑. ' รุ๊ฑิ๓๐ ต๋ร

ต๋ทซ้ํต่อ่ํ ซูส์ โ์่ ๆ อล๊ทร๊ ต น๋ึตู้น้ํ

4๕๓1 4ฮิ . อจุ ต๋จต๋ชู ทู้ค่ําต๋ ถ้ํ1ท :ซ ฉุุ

ช้ํ ๆ ซ้ํฟุศิ ถใซุ่ธิ ป 1ี6 โ่ธิต่ํ หิ1 ทุ่ถ้ํซุ่อ

วุฒต ซ๋้ํฑู ๅ๓๐ต่ํ ๐๐ซ้ํ จนเกุ ต๊ ช๋ ฑู ต๋าิ

หอชู้ รื อโ1รู๊ ซซ้ําิ สุธ ต์๋ฑ์ระ น้ําินสู รุ้ก๊

ั า ริู๊ ซอ ฝุ่ณู ารู๊า โิช็ ณุชาต๋ . 041ช้ํ

114ธีร ขอซ้ํอใาร ฑ้์ ซ้ํ ว่ํซ้ํซุบึฑูผั_น้ํ ชู้ขุย้ํ ๅใ๐1ชีอ าิญู ฒน่ํ ฒ่

าิ ช้ํสู เ้้จด์์จะิ ๅด์์. 4ช้ ธํ ฉี ~ อโรู๊ะซ้ํต๋

60เ โ้1เต๋รโ่ ๓๓๔ ฌโ่ต่ํสู้ท4า ชิ้ํ ณีขื้

ๅ ต๋ขอู๊า เิ้ าิด ขซ้ํจฉาิ ช้ํ อย้ํ ฑูต็ธ์

ๅช้ํ ท๐ง๊ โ่ธิ์ท์ต๋ารูส้ ท น์โ่ทโอ ด์์แทก

า วัฑูต็น่ํปู้ ส้ าฉจ-ๅร4ะิฮุ ณ โุโ่รฒโ่ า นิอซ้ํ

ศ นู้ํญู ฑ1ฬิ~ 0 ตฺธถ้ํ11ณ์ดํ ร๊จ นีาโ่ซุฒิ

ฟิซ้ําิตทชู้ . ฉ่รโ สู่่เ้ อฮ 1ูต่ํ าิญู ธ์ญูฟุ้
๐๐ใใฒ . 0ฑูต่ําร ๐โซํธ ฮ14 ต่ โํ่่ฑจ ฑเ้

รู๊ ฝัซืฬิโ่ธ์ ๅาิาิจิ ซ้ํชืย้ํ าิอชูออโ สู่

ง ซูุ่ น้ํต่ํมโ่ต๋ ณูอาิ ๅ . ่ ของ๊

ฟับิร่ําิฐีฉ า ปืย้ํจรสุ่ 1ช้ํ ช้ํม่ ตํ่ โํ่ ว ฝัื

จ ๅราิจ๊ าซ้ํซ้ํ .ท . รุณุหูฉช้ํฉ่าิ

ฑูตรู๊าิซ้ํซูส1นุ๊า พุรด์์ร่ํา ชิูณูปฑิ์

าิธ์” ฐิ0 น้ํ ชูอาิาิโ่งร นู ท์ าใณูดุ้

ดําิย่ํ า ชิ็ าซุ ฒิบิ ต่ํม่ําิณุ

ท๐ย็ ๐อฉรู๊อ นึ ๅ ๐อค่ํด์์ทู ซ้ํนูฒฉุ_

ว หัุ่น โ่ท บิด์ เ์้ต่ํฑ รูอึ ถ้ํ ะข์ขูด์์น๊ ะฑิฑูธิ

ใฒิบิต๋ าิชรฝัห็ ช้ํ1ท โ่ซึ ฉอา ชิื 1ทธ โูอ 140ด์์ ท๐๐๐โ่ด์์ ทูส ฑููร โู่งูฑสุฑู ฝึต่ํ ท ต์ร ตั่ํ งุทกู๊ชุ น่ํ



[ ฆ่

ซ้ํ ต่ํ 01ปีล้ํ ล้ํ ทอโ่ถู กู๊ส์์ 114โ่ ฮุ ๅทต่ํ-ฑิ ธํฒ อร่ปึงหิ ธํ ชูอ ธูซ้ํะิ ดุ้ น่ํ ณุรู ~ฒิ๒๗ งขอฑ์ธ์ย่ํ 1กโฮส ลู [' วู ~ }

ม่ํอนฮุ ย้ํอะิปู ซ้๊ฉ สู่้ ๅสน็ต เ็้ ยํ อ๊ฑูเ้ล้ํ ด์์

ซ้ํช้ํฉ่ ฮารจู . ค่ํถ โุ่ ย้ํ ต๋ฌท .ๅวุ๐ฟืพุฒิ
ศุ้

1๗ 1ฑูย้ํณูทส์์ ณขูดุาิชาิชูทแต่ํธณ จีุ

าิฒ๐ฑู รัสุ่เ้น้ําะเ้ต๋ งขิฑ๐.ฑู๐ต่ํธค่ํ

ซ โู่ รู้ ๅ อย่ 4ํธณุ ว ญัูคตํฒธ าิชฌชธํขอ

ย่ํส์์ข ๅชูฮโ่ย่ํะ บิิ ซูอโ่ ด์์ทูต๋นืห็นโ่ 1น่ํ

ต๋จิ 1 ๅโ่ ซิต๋ อ๊อบู๊ฒิ ๅถวู ต้๋รโ่ ด์ โ์่ บูช้ํา

เ ต้่ํ จ๊น้ํ~าซ้ํ ะทฬิ ฬิอ่ ปํู้ โ ง่ซ ธํิ ๓2

วันรู๊ ฑูธ ฑัู ปืน1 4๘11 .1~1141๕ ชุ ม่ึณุซฑูตุ ต๊๋

าิบิซ้ํ4 ารน้ํ าิ า มย์นี
111 วัฒช้ํ สั า เิ้ ขอ ๅาิฒ ฑู ต๋าิ สุท น้ําิ

ศูอาิช้ํ 1 -ป็ผั

ช้ํ ช้ํ ด์์ ชูท นโ1ๆเ้4โด์์

ต่ํ ฑิณ ล์้ํต่ําต่ํต่ํ ยุ่ย้ํา โ่ ง่ืต่ํปุ้ ณี

ตุฑู ๅฒฒต๋ๅ ฉุต ซุ๋่๐หู้ฉจ อซาน้ํ เ้ๅจ ปู๊้ซ้ํ

อาิช ซุ้ํช้ํ า ริด์์ลนณุทลษุณผีโ่

าิอาิ จ รศูาิท อลุ๊ะ ๅอซ้ํฒ หิวต่ํสู ห่์

ฒช้ํ ธํ (๓จอจะิฉบ ซ้ํโ่ณุ ชร

ด์์ จีย่ํฒิขน้ํๅ 61๕ ๐2๖จอโ ท่๊ฉ่ํ ซ สูู้

รฮ ชูั.16ช้ํ อ่ํช้ โํ่ร๊ต่ หํึ ด์์จ .1.1ช้ํ ะ งิั

า ชิฒต๋าทใลุ๊าิ 11 ด์์รุ้ทต่ต่ํ ณาิชด์์

จอซด์์ ขตเ้ พซ้ ฑํ รูู๊ .ปู้อวูถ้ํณร๊เ้สึญ์

ซ้ อํร๊าิขส ฒิม่ํ ๅฒณซ ด์์ฒ บต่ํา ใิ

ๅ ซฒรหุ้ ฑิถ โุ่ ๅาิล1ซ รุุ้ ต๋พืณุโ ช่จะิ

ง่ โย้ํ าิจิตฺต่ํ า ใต๋ าซค้ํา่า ล้ําิ าาิช้ํ

รุ๊ค่ํะ ทิย้ ชํ้ํ ฒนฑวุฒฝั งื ซ้ํฟั ซือต่ํทฒิบึง~ถ้ํา

น้ํช้ํ
น๊รู สู้ศูน ร์์ร๊่าิาฒิ ตโน้ําท สูฉิ บห รฑ์ซะด์ ฒ์ิ ชนิ ษัซ้ํ

ณิช้ํ า' ธิ น้ํ ~ า าท ๗ ๓๐ษ ณาิอาชี

โ่ง้า จิุ๊ย็น ท ต๋โ เ่้โ่เ้โลุ้ ฟ ขืูด์ ห์ิ ต๋า ชิหู่ใน่ํสช้ํ

ณ รุุ๊ าต่ํ ซ๊าิ-1 - ปู้ซุฒตุฉ่ําิ วัลเ้โ่าิต๋าท ชูฉโ่ราิ

1 ส์ร์ ขู๊ส์ ข์ูแข็จํ ยู่สู ธ้ํ อติ์ขธ ต์๋ อฉันะ เิ ฉ้ี ต่ ดํ์์ ทรญ๊้ ฮ ทัฒ

1ธิ อฬิก ~ ต๋ซ าิร์ รอ ท น์โ่เปู้้ฉา ชิ็ ๅโฝืน้ําินช ทูศ์

1๐ทณ์ดํจทรศําเ้ .1 .ช้ํ ๐เทอฌ ฑช้ํ 4พื

๖๐สู่ราิ าทเ้ค้ํ๐ร์ท๐อน้ํอร์๓ทธูอฒ

ฟุณทม่ําิท ๅรุฉษณโ่ญ้าท ล่ํ. ฒิ

าใซ้ํ ๓ ต์~ด์์ย่ําิ

ารุค๊ อ็ู ท๊็อ๊ๅข ” จฒ ฑ์ หึ

๓๐ , สุ่ ฬ ติ๋ณุทฬิปู้อน้ําิ ฮั ฬิ“

น้ํต่ํแจ ๅด์์ แยกต๋าแย้ํน้ํฒ ข์นา ๐๕ า โิ

น่ ชํ้ํ ส์์ต๋จ ค้ํณซื ฑรูฒอฬิร์ฑ ถู้ํธิ อย้ํ

4โ่ ะถ้ํต๋อ . อู๊ะฑ41: ร๊. ๔11ะิ๓โอณ สุ์์ทต่ํ

ฒซ้ํเผัสู ชู้ศอิซฟุ้๗ช้ํช้ํ ช้ํเต้่ํณูอาณ

เ1 .รรณอสู่ซุฉะิชูชืณีณุธูย่ํ ธิ์ ขูย่ํ รู๊

ซซอจถุเ้ค่ํณูเ้สู้ ๐฿าิดุ ต่ํช้ํ

4ชี าิ ทศอขิาิฑิฑูตทะิสุท

ฑูต่ํ โ ฑู่โ น่ิย่ํ1ฑช้ํต์ ฝึฟัลซ้ .ํทล้ํงจ

12ด์์จะิซตุฒน้ํถ้ําิ ด์ ฟ์ุๅ อต่ํ ต่ํช้ําณี

ฮุฑ๐ฤฐิ .0ฐ รี 114ช้ํซ รื _รุณุซ้ําิ .1.าิ

าิาิต๋ 1น่ ดํ์ ข์ูฒิ ๐๐ช้ํ๐จ องซ้ํฑทา่

ๅ ตุ่น้ํฒจซ้ํฒรุ ขุญ เู้ดู่จ ฑิต่ํช้ํจุ

ฑูหุ่ฬิชู้ ว่ํช้ํฉส ตู เ๋้น่ํ .ส็ยู ลุ่๊ฑ เู น้ม่ํ ณู

ปู้ซด์์จุฒน้ํ ธ์ ซ้ ตํ่ํ ธ์ต่ําิด์์

'กู๊คํะิต่ํ 1ขุ่ งู รซ้ําิาิจ ซูจู ช ใูหซ้ํ

ช อซืณีถูธ์ ๖๐ ม่ํฉี รู๊ ะิร์ๅชอุ๊ด์์วัซั

สหุ่-จตชื ารุ๊ปู้ซิด๋ช้ํณูว์ฟุ้ฟั าิช้ ชํ้ํฟิล้ํ

ช้ํชม ร๊ช้ํ

ม่ํ จิย์ ต่ํ

ต่ํรื ย้ํญู

าต๋รโ่ซ้ํโ่ช้ํต่ํผัสเ้ตํ อ๊ม่ 4ํ ต่ํ

าิโล้ํ ปโื่ถูถ้ํอุณูจุด์ ต์ฺฑีดํ

ฑ์ขํฝ นั้ํ ฑูรต๋ต่ํ 0ซ้ํต่ํต่ โํ่

ปู ซ้้ํธซูโ ร่ะ ซิ้ํค่ํ ฒิ ด์ ซ์าิช

๑าซ ด์์ -าิฒ~ท0ร๊ าิช้ํฝ้าิซุส าิซซ้ํ

อย้ํเ้าทต่ํส์์ข าิง โู่ฉ สุ ชู้ย้ํ ซ้ํ0

~ฐเ้ รึร ฐุี 1ยู ชู่้ ข ใูหญ์๖๐6 / _ฌใ หู่ต่ํช สุ่

ฒต๋๖๐ส์์ ฒๅรู๊ณู ย่ สํู ซ้ ฑํูต๋ย่สํ์์

รึ ต่ํ

วูชูส์์บู๊สุ่ าวู๊ รู ส๊์์

ตุ๊ท า ชิซ้ํธู งสบิด์์ต่ชํ้ํ ฑ์ส์์ทธธิพ สุ์์ซ้ํ

ล้ํ 0 ฮาร นู โ์ฮเ้าิ ภู่ - ด์์น้ํ ช้ฒํท ซอน้ํฒิท ~
ทุ ฬิ ปุ่ / าิ - ้

วู ร๊์ ' ฝั ถ โุ่ ฑูต๋น้ ถํูฒิธ ฌบ๊ะิซ้ํ ซอม่ําิล้ําิโ่น้ํ
า ฑ์

ฮูด์ส์์ดุณจ น ชูู้ ขู๐ย้ํ าิถุ วุวันย้ํซด์์ ซ้ําิช้ํ รื า เิ้ณท าิช้ํธู๗๗๐๐11ใ ๕๐ณู

ย่ โํ่ฑดูแๅค่ํ .สูญฝ ตั จ๋กต๋ฒิช้ํ

ฒิชู้ ช โูชฮุธัญิ๐ณุณุฒน้ํสุ่าิช้ําิอู๊

ๅฒิกูตโ่ช้ํอฒนะชื๓ซ เู้ ฒิซูท

ฟิๅจ๐ณู อช้ํย้ํ องิสุลูช้ โํ่ง ตื่ํะนาิชุ

ฑิต่ํ รค้ํช้ํ น โํ่ ชุด์์ต่ํ วุ ซุ่น้ํ ต่ํ

เ้ฒซูต่ํถ้ําฒิ.ซูรู ร๊ ต์ ย๋่ํ สุ ถ่้ํ ธิ์ต จ๋ท

รูถ ต์๋ จช้ํ อู๋ฑ์ขูต่ํ อซ้ โํจ ฌ๊ซอ . รุณติช

ฑูต ช๋้ํ ๓๗ ฑู๐ ฑอู๋ฒต 4ํโ่ฒิต๋า โิ่ หือฐ์

ต่ํ สูซ้ํธธ์ -าิ ชย้ํต๋ทฉีฌโา ชิื คูณาิตู้

น่ํร 1ูสู้ ตอ ซ้ํต่ํศ์โ่ท ฑูตทบ ต โ๋ ย่้ํ

, ฑู๐ช้ํชทูาิด์์แย้ํๅช้ํย้ําต่ํด์์โ่

ศ ทููต โฺ่าิ ต ช๋้ 1ํศูศุอย้ โํ่.ฟิราิซ้ํถ้ํฝุ่น้ํ

ษุรต ย๋้ํต่ ฆ์ฝึ บึต่ํสู่ธ์.ต่ํ กม๊`ณู

1ม่ํ - น็ทถ่ ขซ้ ฉํ โี่ ~พุ ด์์ ส์ ย์้ํฉาินุ๊

ซ้ํต่ํะโ่ าิช้ํอช้ํซโ่ต่ํต่ํ -ต่ํ

ช้ โํ ต่่ํฌด์ ท์๊ ท โ็่ ด์์ต โ่่ ฑูต่ํ4 จซึ้ํ

าิช้ํ ขิะ-\\~ น๊ชฬิรัาิต่ํต ก่ อด์ ห์ิ ย้ํา่

ฉซอ 1ทญิ ท๐ถ้ํ ชูอฝึสูต

ฏิเ้าิ ร๊ ๐ะฒน รืั น้ํล้ํ ซ้ํด์์รูฮิ ๅทพุรูฉ

สุข นต๋ซ ธ ฑุูถ้ํตุฒช้ํ ซือู๊ ณเ้ฒตุฒโ่

มาิช้ํ ฉ จุ่ ร๊ ะิชู ซู้ว่ํ ฒิโ่ติ าิฒิ เ้

14ฑูต๋ ฌอ ถ้ํช้ํจ ๅต่ ดํ์ซ้ําิ

ช็ อช้ํ รึ ถญ เู 1้1ย่ํ ซ้ําิซ้ํรุ๊ๅาิต่ํซ็ ทต่

ซุฒนํ ฒิ ข า ใิปู้อน้ํ ๕ ๓1

าทรูย้ํ วุฒ ฒิขส์์โ่ง๊ณ รู๊ะิจื

ๅทแน่ําิสร .ฐฑรูถ้ําิโ่ต๋จ ต่ํส ญุู๐ใธ

ฐ จีิ กแเ้นฑฒ่ ชืต่ําิธํ ธ๐ค่ํ1ช้ํ_ ท๐

ณาาิ ชาิทฬิฐีโ่ต อ๋ าท จีะิ วุฒฉิ

รโ่11ฮูใจ ทต่ํฬิน้ํธิ สู้ม่ํธ์าิตฬิ

ซ้ํ ๐๕๐ขาิ6.ปุ่พุ๐วูจูต นู๋้ ร๊ ฑ ใู11ม่ํด์์

ซๅเ้ไว ท์ะิ.ฒ๐ ' ขฒข ขซ้ํ

าิททุร ซัุ้ จะิร์ะิฉะหิ นรูร้ อ๊๋ต่ํส์

ณูย่ําิหนฉล่ํญหู น้ํทธ เู้ซ้ ชํ้ํปู้

ซ้ํ ารึซ้ํด์ รู๊ถ่ฝึ งีฟ็ค่ํณยินด์์ทูฌ

งช้ําิษัสุ ณู่ศุส ตู ย๋้ ใํๅ ฝ้า โิ่ดโ

ญูฒต๋ซ ตฺะิ ฑู๐ ช้ําิฒโ่ ๅต๋ซ้ํด์์ฉุ

ด์์ฝ ตึ่ําิ~ต่ําิจุ๊ะต่ํช้ํฒฒิฑิ
ต่ํ๐๐ณ์ๅาิฬิ ทอช้ํณุญู ไซตุ้

น้ โํซธิ์ๅแร ะหู่ณหโ่ ล่ํอราิช้ํ

ม่ําิ

ช้ํต่ํ ถ้ํช้ํ

ซุ่ ดํซตรูน้ําิศุ ซด์์ ฮอต่ําิ



[6]

0 ั้ ี ่ ร์ __

กูถ้ํต่ณฑช้ํณูรฬิดุ ส์์ธุ รกแท๓ๅาิธูญูแถ วุฒช้ํ ด์์ซ้ํ ด์์ฒิกุม่ํลุ๊ อาิช้ํ ซ รอื แถุณุฒอณุ ต่ํอาิ

ฒณตณุณออฒช้ํ ฑค้ํน้ําิาิช๊~จ์ ~เ้ กิน่ํ า่าิช้ํต่ํ

ษซ ใูด โ์่ ตู้ซ้ํค๊ล่ํช้ ใํชน์ต่ํ ซด์ ซ์้ํ าิหู่ เ้ ฑิต่ํต่ํ ต่ําิ~ร~

ต่ เํ้น้ํ ช้ําิ ด์์ า ด์์รุ๊ะ นิ่ําิ
ตช้ํอถ้ํช้ําิส ชุ ซื้ํ ถุน่ําิต่ํฬิ ฝึฑูฉี ย้ํป็าิ ด์์อย่ําิ าโ่ฎิ์ยู ธิ์ฒ

ๅ ด์์จ ล์ ฉู่าิต๋อฑู น่ํฒฑู ช๐ ๓๔ณูอณู ย์ต่ํถ าทา่ปี/พวู๊ตู _ฮ๊ิโ่

อช้ํท ณีฉ่ํฑพุวุณุรู นฌอเ้ศูฒโ่ ช้ํฉัน่ ชํู้ถ้ํญหูโ่ๅฑแย้ํ ผีส์ ท์ 14ต่ํ

โย้ํ าิจ๊น่ําิ .าิ๐ช้ํโ่ซ้ํช้ํฝ้ ๅ าิ96โ ๐๐ ๐๐ วุ๐ม่ อํ จุยู่ ถ้ํณู น้ําิ

น่ํช้ํ ชน์จ๊ะิรู๊ า ชิณุนโ่ ฑูตุ๋ช้ํ ญูซ้ํะิ รกรู๊0ด์์. 0อัตโอุ จ ถ่ใซุๅน์ซ้ํ
ผ้โ่ ฑ หูู รู้ ณูอู๋นเ้ตี้ าาิฐ์ จ ซื้ํช้ํ 1ซ6 ๅต๋ ะ ทิด์์จะิ~ ช้ํ ๅนิ'ฒ ซูพุ ฑูซ้ํณธู นลิ ซ้ํฑช้ํ าจ ฉ๊่ํ ซ้ํซ้ํฑ์ ได์์จ๊ รู๊ช้ํต่ํ ัริ ั ซ้ํเ้น่ํนึ

ษ~ ซูทต์ซฐี 0ฑู รื าิช นุ่ํ า โิ่ณฑผัโ่ฟิๅหต๋โ่แนูท๋ สู์์ขูดาิ
ช้ํ ฆ่าิดู า ฑูะิ ๐ สุ่ะิท้ 1 ก ั ต ซุ๋ทนซุฒ ฉ ฝื ฉ รําิช

ส์์ะ เ้จา โ .ด์์ด์ข์ณุขุด์์ ๅรู๊โ่ะิย้ โํ่.กุม่ โํ่ ทรู ขอว่ย้ํศําิ

ชูต่ํอู๋ย้ํะินศุ รณะณจ าจุฒจุบ๊ฑู1 ช ยี้ํ รุค้ํ~ 1โทต่ํนใ ๅาิาฉอโ่ ซึ ทึฌใช้ํฒิ

ณุตฺๅฉล้ํณ ขู ซ้ํ จน้ํ าิ๐ณาิ. อู รู ทูล่ําิทงิ าิบ๊อะท ซ้ํม่ํ าช้ํ ซตํโ่ฉ จ่

๐ใฑูฉราิต่ํ ๓๐ทศช้ํถย้ํ ๓๗ ฑู ๗. ต๋ชู้๐ด์์ขณจ ข๐รุดํฑ 1ขีรอ วุ ฉะิ

ร ญัูต๋า๐ าฮูทอด๊ะม่ ลํ ชู้ํา 0ะ เิ โ้่ซ้ํ โด์์ รฮูาิ ~ๅเ้ต๋ย้ํสู้ซ้ํส ตู๊ อช้ํถ้ํ ชน้ํซธิ์

แจ เู ต้๋รู ๅ ต๋า่ซ้ํสุน่ํฝืตุ๊ ก 0์ซํฒสุรํฮูรรู๊ อสู้ / นิฌา ทิร ร็ู ต่ก น็่ ฑํู

ใช้ํ ณุต่ําทน้ํ ด์บุ๊าต๋อโ่ถ้ สํุ่ ซ้ํ ช ษั ขู̀ ` ฉ ฉุบ๊าิาศูรูสุ่ ณ รูู๊ ค้ํ

ต๋าท ณูซ ใูฃหู้ ๅาน่ํ๐ฑู 11โ่ ฑ อ์ข ยี้ํต๊ 4จย่ํ าินโ่ซ้ํ 1น้ํ ป็0กู๊0โ ปื ดํา เิ้ทฑิบิวู ชู้

หุ่ณี ฑู าิอู๋ต่ํ ณุอู งู๋ทรู๊ ค ร์ู ทู ณุ โ่โ่ ๒๐ซ้ ชํ้ํ ฉา โิน าิรแล่ํเ้าิช นะถ๐ซ้ โํ่

เ้เ้โ่ ฑู๐ทู_าณูท วู้๐ณหิต อ ะ น่ โํ่ศุ ขุน้ํ ท11ฮ ใูบ ญูารู ต๋าิ ณูข1อุ๊ต๋อ .ปู่๐ณ โุรุธซูช
ิ ถ ส์์หู้ ช้ํ โ่ทุสู ๅผ โั่ ชู .้วั11 'ฑป๊ะิณเ้ง๊ะโย้ํ ณัณุจ แค่ 4ํ

อช ฉื่ซ้ํด์์โฒร ๐โซํอ ๅณู ธช้ํ 11โ่ าทุใน้ํ 1ช้ํหุ ฑ้์ ร๊ จจุ๊ณฒ

ฌจาิเ้ าฒ่าิญต่ํอ ๅจด์์ต๋ ฑข สุช่ื ๅ 1ทู ฑูต๋าฮ ธิ ๐๐ห๐ด์์า ติ ฑู๋ าิโ่ ดูถณูรูฌ เ้แจซ้ํ

าิธ๖๐สุด นโ่ ตฺต่ ถํ้ ชํื ๅาิธต่ํ ณูฑ์ ว่ํ 6 ขาคําิชถ 1ูทู าา จิุด์์ ขูด์ ข์ุ่ร ภุู ถ้ํฑูถ ทูู

ว 1๊น้ํนื 1 1โ รุ๊ซด โ์ เ่ โ้ ฑูราิ ชฮูหู่ทด โ์่/ ด์ โ์ฒิท ั น น้ํ ๓โ่ - ด์์ซ

นด์์น า อู๊ะิ ด์์ทถ้ํ ๅ ณ์อู๊ จีน่ํ า ชิ้ํ าิจด์์ข ดู์์วูต้่ํา โิน ปุ๊น้๊ซ้ชํ้ํ

ฟุ้พู ช้ ซํ้ํ ชุด์์ญิณุ๐ หุ่น้ํณู ซ้ โํ่ ช้ํณฑศูน่ํทดําิ .19ช้ํจ ชู้น่ํเ ต้ ตุ๋่
น ยิ้ําิ ฑูต จฺูฑช้ํต่ําิวุฒต่ํถ้ํ 11โา ัฒน้ํทดําโิ่ วุ ต๋ฑะิโช้ํ ตฺชู้ขทโ่จุ๊อ

ฒณทต่ํวู้ด ดุ์์จ ฮ รูู๊ฒิถ้ํ น่ํ ณุรุ๊ ร๊อ ชูู จ้ จูู่าย๊ วุ ญู1พุณจาิ วุฉะ1๐ซ้ํ
ช์ ฑู ซ้ํ ด์์ 0 ปี00 รต๋ ส์ร์ ธ้ิ1์1 ด์์ ต่ํ - ธ์

ข ชู ขูู 1ส์์ .0แรย้ํซณรฮูอู๊ กโ่ซ้ํ ฑะ งิ๊ ส์ล์ูะโ่ 04ร๊ย่ ยํ่ ผํั

วุโขอโ่ดํช้ํอศ รู่ํต๋ ๅ ดําิจุ๋ฉ ๓ ` .ถ้ รํุ รึ 1ฑูฑ รูู๊ ฑต์รูซ้ํะิ ญูด์์ต๋ าาทะิซุค่ํษิ

ทสุข รู้ วู๊าิ ๅทซ้ํต โ๋่ ซ้ําิ นร ๖๐ เ้ด เู้ _ฑูตฮ นึู้ เต่ํทควูย่ํณ ฮูทโส์์

ก ต๋าิ ๓๙ ช้ํ 011ฮุ ดื ๕๐ฑูเ้าหุ้ พ ดู์์ ซ้ํซุ่6 0โ่ -0าิต่ํณ์ต หู๋่อบุ๊ฉ _ฒาอ

ฉ่าิช้ําณูะิซ้ํ ๐ฒซ้ํธิ์ จีถ้ํถ ตุ่ 4อซ้ํอชู้ทต่ ฝํ งั๊ น่ํอ ณูอศูฑูตู

เ้ย้ํณุกาิช้ํ -ฒ ~าิ. ฒิ~ - วุ ณุณุฝ ดื์์_ ณู อย้ํ 00ร์ รุ 1ะิ ขญู

ย่ 511 ปูบุ้๋ต๋ะ เิ้ ฑ ตู๋ล่ํสุขช็ วุฉะธ ธี ๐ลู บู ทู ถ้ํ๐ง ธุ้

ช้ํฝ ปีืน้ํา โ่ยึ ธิใ์ เ้น่ งํื ร ด์์์ ถู ๓๐เรด โํดํ ต่ํนโ่โ่ ศู ๐ซ้ํจฉ _ ต๋นูซชื

ษัทนฬิ เ้แท๊าิซ้ํฑูต็ ฟัทืฬิ ะิดํ อโซุ่ ธ์ รค้ํสุศ ยุู่ ๅาิาิขุญ เู้1ธ รุู๊ทงูิ

หู้1ขู่ซุงีย้ํ 11โา า ธิณุณณูษิ แซุ่แโ่าิ าิฑิ ต๋ ย้ําิ อย้ํ 0โ่ท ฒิณู_ ถ เู้าิ

ฟิซ้ โ่ใใฑู 'ใจ์จืาิาิ ร๊ ท ฐูี2ด์์ฉ ”่ ฮัญรุ๊ ฑูต่ําาิ06 ฑละทะิฑอะ เิ้ ฆณ์

าิ งําิ0โ่ ย้ํฐ า่0 ถ้ํ น้ําิช้ํปู้ ใน โ์่ ศูน้ํตู้ น้ํศูน้ํก าลธ์~ทสุฒออฆ

ต่ํช้ ดํ์์จ ต่ําน่ํ าิชฑตั~าฆษะ ณเ้าิ ฑ๐น้ํพ ตุ๋ ๓๐ ข นุ้ํ ซูลู

ช้ําาิอาิบฒณุฒน ป์ิด์์ต่ํ เ้ฉ่ ซ้ํ ณูธ์.นิวู้ซ้ํถู ร๊ ช้ํฑู

ต่ํ .1,1-1น โ์ ด่์์ ะฏีต่ํสูฐีขซ้ํ ๖๐ดูแต่ํ ชู้ รุฑูฒ พูรู๊าิ ทต่าิน่ําิรฟันูทูตค์ู่

วุฒฑ์ช้ํต่ําิ ฒ โิ่ ด์์จช้ํซต๋โวุฒ ๅซด์์ ต๋อณ ซู้ํซ้ํ วุฑตร ฉุุณุร อฑู๐ถแ ฌโแฒิ
จแปืแจงหิจ ตู รุ๋๊ด์์ร ฑัู 1ั ฒวิวอู๊ต๋ ฑูะ สิู้ ฒน๊ะิ โนู ๖6.1 ๑ิต๋อ ร๊กศึซุ้

าิ ฒิ ฉ . ชาฮ 0ฝ่ า าิ่ ค้ํา ~ค้ํ รี 1๕ ก ต๋ ั น่ํ 4

ด์์ขปู้ส์์ฉี โ่ส ณ โุซ่ นุ ถ๊้ํา ขู ร่้ ฑู ฌช้ นํึ วุฉะิส์์รูชุ๊ย่ ชํ้ํ เ้อ

ณูรณณุต๋อู๊ฐิ น่ ปํู่ใ๐าิชเู้ฒต่ํ ว็ย่ ณํี ซ้ํถ้ํ สต๋ฑฐ์ ๐อม่ํ 6โ 1่0

10ล้ํณจะิปึต่ํอง๊ตฺอา โิ่ รู๊าิ ฟ จุุ๊ชุม่ํล้ําวู ซุ่ล่ําิต่ํ ฑฉ

รู๊ณูฝึฉ่รูมิซ้ํณูรฒ_ ทโ่ฑูฮู ค่ํ าฒ ๅณซ้ํใฒ ณู ๅาซ้ําิฌเ้

ฑิคุ้นนุ่สํ์ล์่ําิปู้ ซ้ํ าิ รู วู่๊อู๊าซ้ รํู๊ะิซุ ม้๊ะ ริฝุ่ล่ําิ
ฟื้ ย้ํ 0 ต่

อ่ํ๗๐ธท.ๅอ๊ส์ โ์ต๋าฮ 10 สขุ รูู๊ ะาิ ฒ ธ่ ดิเํ ร้๊ ทต่ ซํ้ ดํูาเ้ อโซุ ร่๊ อย้ํ4โฑู ณ์อโ่

รู ซ๊์ฑู๐ณุธย

ชาจ นี์ทเ้โ รู่๊.ๅฑ ต่ํ วุรู~โ่ ฑู๐น้ํ ซ ใูฑ์ร่ํ4ะิจฉาทอ ฑูย้ํสุ . มู่



[6]

ต๋ซต๋ อนาร ขูด์์ ขูท ซ้ํฑู ฑูซุ่าิบิ อ่ํด์์ - มู่ ร๊ ๅะธํช้ํ ฑถือฑูรุณุฬิ ทา ซ้ํ ร ยุู ฬ่ ๓ิ๐

ช้ํธอ่ํนโ่งณทโทจิตใ วุล โู่ย้ํฉ่ํ1ฒต๋จล้ําิ .1.~ ยนิ่ํถ้ํ ฑ จูุ๊61 สุ . |

ออาิ บิ0ว่ํทะ ซิ _ ข นู

~ ล่ํ ~ รุ ๅฒฉุฒ ซ้ําสเ้าิฒิ ๅซ ต์่ํ

ญช ๅฉุกู๊ ะช้ํย้ํ ะอาิอย่ํ 1ณูฑู๐

าิช้ํช้ํม่ํ ฑ๐ะิน ๅฑลรูฑข วุธ ฌาต่

ต่ํ ฝ นั้ํสูงย้ํศูย่ํนฉะฑูตู่ น้ํะใณุรุซ้ํสู้ธ

ฉ1พุญ์ต๋าิ `ขูทญ์ทโ่ อฒน่ํ .1. ธต่ ซํ เุ้”“ใว็ธ์

ทต่าิ 1ซต เ๋้ซอรู๊ณาใธิปื 1น้าา อย้ํ ซืจุก๊ษู รุ สุู ่

๖๐ซ ด์์์จ๊ อณ โุ่ ซ เุ~ญทถ โ่่0ย้ํ ๅ ฑูต๋ /

ซ้ํตู้ ปิด 1ํฮโ่ะิ ต่ํน้ํซุนู้สุ ๅ ทุ ถู

สูฌ 0 โช้ํ ญูด์์ ๅๅ๐จท๒ล่ํ สุ่งหร~

ๅ ณี 0โ่ าินี รู๊ช้ําิาิๅน่ํล้ํะอ ตัดในโ่

ๅโ่อ ซุ่ช้ํ ๅ น่ํณ\- อะิขู ต๋จะิฒิณู๐

ยู่จด์์รูาิ ฑ์ ชอ ซู/่ษัฑูว่ํธฑต๋ทเ้น ถ้ํอดู่

งทฑูร ณุโธุ่์สู้ ฑูพุ จุ ๐๊10:โ่ ธี รู๊ .1 . ฑู๐โ่

ฑูถ้ําิ ออะท๊าซฒ โิ่ธ อโ่จทอะ ถ ฐูิร์

ถูาิขอ ๐โทูต๋ร ฑูธิ ศ์ูจูฑู ๐1 ทูต๋ จ ปู้ ๐

อขณุโ่ อาิต๋าิช ซูรโ่ น่ําินชถส์ ต์๋ ร

น้ํช้ํโ่ ทหาร ณูอซู ต่ ซ๋้ํถ้ํธ ซู่ซ้ํ ๓
61๗ฑู ๅด์์ต๋ `ร์ใณุ ธอรุ ต๊๋ นต๋ๅธ ชู้ อย้ํจ ้

ฑูโ หู่้ ~าท ต่ํ าิ 1าิชซ้ ซุ่ใถ้ํ ฑูฑูต่ํฟิ

ชู้รหง้อข กู่ทฟิ 4 วุณมู เ้นณธ ๐๓๓8

~ ต่ําิช้ํ หะ จุด์์ช ต๋อ่ํฒช้ ปํุ๊ ๅปุ่๐ๅ
ใ ขข นีถ้ โํ่่ โ

ม ยู่ํา จิุ๊อู๊ อุ๊ะจิ ดุ์์ าเ้ณ รูู๊
่าิซ้ํ 1 ท อ ด์์ ส์ โ์่ ใช้ํ ฉบึ ข๗4 14๘ ณุฒฑ ใ์ฉ รุุน้ําิ ฟ เิ้อู๊าิช้ํธ์

ชุ โ โ่่ อ สู์์ต๋ . ช้ํฟิจ สิ์์ฮ รู ฉ๊รุ่นฒ ๓ ช้ํจ ๅ ซ้ํลู ซุ่ช้ ยํ่ สํ์ ต์ุ รุ๋๊ะิซด์์อธิ์

ะิองิ า ติ๋ ' อชิฑชื๓ธู ซด์์ตฺะิซ ด์์ซ ณํุ ธณ โุ่ ๅต๋ฑช้ํทออศีขอๅณณี ๐ย้ํ ช้ํอ
าซํางํฑ ิ | - - | า : 'ฑ _ ้ / ้

ร๑๐ ษรเ้ `ๅแรงืช าทาิ ชูาิกช้ํต๋ ยู่ใ .ปู้ซ้ํ ธณุรต่ํส อต๋ทา ต๋าิ ~

จ ฑีซตู้๐11๐ นณูย่ ฐํโ่ณุโ่ๅณูรู ๖๐0 ฉ ฉจ นูซู เ น้ ริาิช้ํฉ่ําิ โ่ ฮั

โ เ่้ปี _

าิต๋ย้ําิ ย์เ้สรู 4 ~ซํ ๖14นโ1 อขฒ่ 1” าขอย้ํ าิ าิฒิท าท

ต่ํถ้ํ ภัธ์ ซ้ํติรู ส์์สุ่ซ้ําิด์์รู๊ อ้อ ส์์ ส์์ข๐๐โ น่่ํะ โ่ 1 1ถ้ําิด๋ ฎิว

าิช ะลุ ฉุ๊ ขณฑู ตูร โุรค้ํ าิช้ํ ๅะนอฉบ รณูกู ณใหึถ้ํฒอ ร ปุู้ซรุฉช้ํ ช้ํ จุอย่ํซ้ํ

๐๓๗ด์์จูรู๊ ฑู ๑๗๐ญูทณูๅ ๐าิ อณุนส ต็๋ ๓2นธซ้ําโ่ ฝึช้ํ ผาิ ต ข๋ิ า /ิ

าสท .0แน่ํซด์์ร๊า ชิ้ํ โ่ ธ์ ฑู๐ อาิรู 14 วุ ธ นู่ํา กู ปู้ล ชู้ํ าิตู ทูน วิู ซ้ํ 1 `าิญู๒1

4รูฒิข ค่ําิ นูฉ สิ ชูทซุ่ ๅดํธซ้ํ 0ฟ ติ่ํ , 1ทจ ~ าิชด์์ร๊าิซ้ํซ้ํา ๑ช้ําิช้ํ

าิตุ ~ต ณ๋ีแโ่งูณฑต๋ หนู อะต่ หํิ ๐ใ 6 ๏อูสู โ้ด ฑํ หือ ๐๐โ่ ฑู ๅ๐ฒิช้ํท วุโขูด๊ะย้ํ

ซ0ธซ้ํปิตุ้ ๐ใ าต่ จํ๊าิช้ํฟิธีน่ํ ป ใีใจ์ ย นื้ํ 4ล้ํฑ ณ์ใช้ํ ซุ่ธิ์ าิด์์โ่ ~ อู๋ย่ํฉี

่ ค์จโ ช่ืยู่ถ้ /ํด์์ฑูต่ํน็ตําิาิหิตต่ํ ณ ฉี้ ต่าิช้ํ อซูะิกูถูม่ โํ่ า โิ่ ธุ ร์ู๊ก า รู ๐ฐ ลี้ํ

. า ๅณฑูตุฒรฑฑทุกู ~ ต๋จะิ ธ๐ ~ ใช้ํ ซูโหิะห ญ่ฒช้ํช้ํ 0ษัท อํ ศูซ

าิ ต โ๋่ฑ ๅฉจอซ้ํ ๓1 ณ ร์ู๊ะ 04 ฝุ่ซูาิ รู๊ฒิ รึ ฑูต่ํน่ํฑ โ์โ ย้ํช้ําิ 1น่ํฒิซ้ําิ

ช้ เํ้าิ ~าิชุๅเ้ย้ํ ๐ณ โุ่ฉุ ๐โซํอ ฮ ณุูซ้ํ จะิ ๅ นนี ๅฑูรุ๊ต๋จซ้ ตํฺธ นฐิ ฑิตฺาิช้ํสุ่ ผู

ๅซ้ํานศูน่ํ ฑูถ้ํๅจู๐ไ _ฉะโ ช่ื ห โู่ฮิ วัฒด์์ฮาน ๅรําิช14 ณุ ต่ํ ซรสั์์ ฑู0จ ใํน ท็

ทาปืแร จะอ รุ้ ตู ร้๊ ล่ําิช็ รุ๊าิอฮูดําธา ชิูาิจุดํ ปู้ลู ว สิาิ~1 .หู่เ้ด์์สศู ฑิ ษั ต๋ .โ่ต โ๋่ถูรู๊ ยู่ ~

ๅาิ๐ ๖14นห 0เ้ณุด๊ ด๊ณสู สู่อ รู๊ ต๋ฑูต๋าิ โ่ ย โ์่งื วุณูาิอาิชทูอีฉถ ฉ ช่ืซ้ํ ฒฑูาณ

าฌธ์ อโฑูเ1้โ่ ๅษุคู าิ จ๐วู1ซ้ํ ธํ ทย้ํ วุต่ํ ถูถ้ํ0ซ้ํ ทิญูช้ํจ ๐๐ อชื ต๋ณุ ~ ซูฑูต่ํฑิา

ๅฑล่ํช11 ปู้ซ้ํา่ าทิชอื . หูฉะ รู้ ณ ฑ์ ซู้ํ ฉาิ4ล้ํ รีแญ ง่๊าิจ ปืู้ ซ้ํ ะฑิอ่ํ าทาิ

ณูถ้ําก๊าสู ทฉทต่ฟื ๅ าต๋าิ ต๋รฉ่ร งูส ปู้๐๐ชูโ่ งื ~ จุ ณต่ํ 6ซฒ ญิปุ๊ะิ าท ซด์์

จุ๊าิ ทต๋ทอ ๅท ข หุุ้ย้ํ ๅ ซุ่นต๋ฑ ฉิน้ําิ0ร าิดํา ถ้ํะฒิส์์โ โ่งื ใ0ฟุ ใ้ช้ํธิ

ฑู๐ซู่จูล่ํ าิออร์ฑ11แชู้1ฉกขีะิ ่ม่ํ ๅ ต๋ร ารู๊ ซ้ ดํ์์ถ้ํ รุ ด๊์์~ฑูสู โ้่เ้ รู๊าทฑู๐ชื ซ้ํแ

ใ `วัน์ ด์์จ์ ~ 4๙ าท0 ฉ ีฑ1าิ ะ ต จ์ะ ริึา น่ําิ ทฒโ่าิเอูรโด ต่ําอ งเ้ฉะ .ๅ _ ถู ยุ ท

ร๊ยุ่นโ่ ว ต็ ใ์อิ ส์โ์่าฑ ล่ํซ้ํ4 รูซู๊โ1ช้ํ 0โรุตู วด์ ว์ุ้ยง๊ ๐14 ฒิ ๐๐ฑูเ้, ถ ซู้ํฉล้ํ ล รูู๊ าชูฉณูฝ นัู` ต์ป นืู ~

โ่ แเ้ะอะ น้ํ เ้า เิ้ ๅพุณุยู ซ้ําฑู าย้ํผั ๐๐ะิ ก็ท ศูนุ่จ ๅ บู๊าซญ์แก ชุซ้ํ ซุ

รู๊ะ ต่ํมึ ธ์ ฝืซูโ่ซ้ํฉโทรค้ํ งิน่ําแนํ 4หืฑ๓ ธมิ๐วู๐ทแบ ะ รด์์ ช ร็์ ๒๑๓

ณาิ ทืต่ํด์์ 01 รื ๅต์ซู น็ฟืนณ จูึ งืฝึ มึน้ํฑ ฑ์ ~์ใม่ ตํ่ํสู้ซอฑูตุกู ชั ๅซาน์

โ่อ๓4 ฟิ0ะิ 1 อหะฉาิซ ตู๋าฉร. ๅอู ฒิ ทิณู พุทฑูต่ํ ฑ รูฮูงีน่ํา 41๓ 1ทูย้ํ

ฉระ ริิ ่ ฉ บย้ํ ฮาิช ผั ฑูต๋พื้ .สใณ ~

า รณ์รุ๊ะ ซ้ํ ด์์ะิท1ทฉฑฒิสุ่สุ ฑู่ทต่ซด์

เ้ฉาิช าิาิแล่ํ 4จ๐ห ๐ทีฉพุอ ว ถิาิชู

รฉร ๆแล่ รํี ถ้ําิ อโซุ่ษั ณฐนน้ํ ฉะ ต๋ฑรู

ทะณู เ ต้่ํศา โิ่ ธิ ารล่ํ อทธศูอซู่แ วซูท

ฎ ฬิุใ ถุ ๅจ๐วู ดําพุธํธ ชู้ขู11ฒ ๐ ชือ ๖11

114ด์์ ซ้ํ ๖๐๐โ่ หู้ทจรุ๊ชุ ลค่ํ11๕1๓

ชูวุโ ฑ์า รู โ่สโ่ ฑูฑูต์ ฝี ๅ_ ะิโ่อฉ โื่รู ๖๐๒1

ต์รา ยิ์ ปี1ญิาินีรด์ใ์ น้ํๅ ช้ํ

01ปิ 0 วู๊ซ้ําิ

ช้ํ อชื ๐สน้ํา ะทาอะ ฉระิณู ๐ 1๕. ต์รช็อฑูซ

อรุ๊ะฉ่ทล้ํ าิาิน ซี้ํช้ําฬิธํ ช้ํ 0116 ฒนโรุ อฑู

1๐6ทซ้ํอจต่ ชํุฒิ รู๊ตุ ต๊๋ ยุซ้ํ อหิ ษัทอรูต๊๋ ะรี

ต จ๋เง้ิ ซ โู1ซ้ํ ถย้ํ4 รู ณุท ธํ าาิธซู'ะิฐ โิ่ ั 4

ว่ําิณ า ััซ้ํ ปีในัณโ่งํใชื ซ้ํธปิฝ กึู้ ซาร่ ฮํุณู

~ โ่แ 1ท ต่ํ
ต่ําิทอา ~ิ ด่น่ รํิ หูเน้ฑูาิถุซ ลู่ฑู ย่ํ าิตุ้

ย้ํา ๐ท ฉือเ้นเ้ ตะิ ั ต๋ ยืณุร ซุื

้ต่ํ ณีทโ่ ศู น้ํฝึกุ่น์ท ปูู ซ้้ํา ริ๊ จเ้

ทรา ชิู องรู๊ ะด๋ทถึช้ํ าค๊หนํณีซ้ํ

ฮ0 0ภี ๆ ๐ะถ้ํเ้เฉ้โฉ ม่ํทย๊ ใ1 . หิ ต๋ธ์ฑูทู

วฑัูๅรูฒ ฑูตุ๊ฑ ยู่ ๅชู ออๅะิฑูรโูทื รือแททท

ฑ๐ล้ ถํใรุ๊ะิธ าฮูทื ร ใุตฺธ 111๖๕@ นโ่ ๓โ่ ฝ ษีิ

ณูซ้ ดํ์ น์้ โํ่ าฑธิ ใ์น่ํด์์จ่ ทต่ํด์์“
ะ ซิ อ14า โิ่ อท ฒ๖๐๐ชื ๅต๋ซ้ 4ํร โ ซ่้ํ

จ4 าิ 0 4

๖๐โอชฑต๋าท วุธอ ถ้ํต่ําิช้ญํ ย่้ํซ้ํ

โ่ อเ้ผ็ อาิตใ อระิฐโฑี กูรู๊าิช้ําิ ชู้

ต๋างิิ ก ธด์์สท.1.๓ ๒111 จ กู้ 1ทุ

บึขุน้ํเ้อสู โ่่ วุญ ~ู๐ วีอย้ํกูนํ

ๅา ชิูาิศต๋ทด์์ต๋ สุ่ ~ จรแชต๋ฑถ้ํช้ํฬิ

04๔๐โ่ทส์์รึ าทฑา หึ ๅอจอหึฒิณุ๐ฑ

~ด์ ฑ์ูรู๊ธิ์ ซ ช่็ทแอ0ด์์ รู้ด์์ฒ ๖๐๐โ ง่ิ อฮื น้ ถํ โู่ณุธูท ต๋ อสโ อซุ่ฝึท4 ต่โํ อ๊ งิ โย่ํช้ํ าิใาิ ใาิ0งือึด โ์



เ้าิ

เ้ 1

ธุ์ ๅฑูตุ4 ฮ วื 1์ ~ 80 0ซ้ํสุซ่้ําิ น้ํนําโธํ

ขฒต ฑ๋ สุ่ซ้ํ รีปู้อโ่หี จ ติ๋ซ้ํฒิธํ

ซูถ้ําจพุ สาซ ดุ์์ ๅฌฑะซ้ํดํฑู๐ต่ํ

หรุ สุด์์ทาิ าิ อนจย่ํ 0 ด์์ าิ๐

๐หึ1 116๖. ณ์ณุ อูธ๊ี ต ท๋ ใุ อใซุ่อู๊.ร๐ใฑูคู

ร็ใเ้ 4จี ๅว๊าิช้ํ ๑โซุ่รําิบ๊ต๋ชต๋ย้ํ วัต งิิ

า ใิจสุซ้ํฑร เิ้ญูแล่ํ ร๊ ฑูทูต ซ๊ซูขฒ

า ชิ้ํณู ปจีูซูโย้ํ0 ฒิ ๅณอ ต๋โผ โั่ อย้ํ

ฑู๐ซ้ เํ้ ซด์์ใช้ํณ โุ่ วุ:ช้ําถโทต่ํ
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ท1ญ่ วิฑา ติ๋ ๅฑู๐ฑูธ ซ์้ํ ฬุโ่ซ้ํ ธิ์ฝีมึ
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โ่ ณุ าต วู๋้~ กู เ้าท ะิ ดําิ ฉฑู๓๗๐๕ท .1ณู
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สึ0 ล่ํ สู่จ ะรู๊บอาทต่ําิป์ ส์์ ด โํ่ รําิโ่ ชโ่ ออิน้ํณุธ.ะิขุนู ๐โรุธ์ _ฑณูณ เู เ้ห้ึ

งืว็ล้ํ 0ต่ํ0ฐ์ ต่ําิ ด ช์ื าิช า 0ิซ้ําิซ้ํ น่ํฮ โุ่ดํ ฑูต่ํ สุ่ยู่ฌใ ๅ ซูเ้ น่ําอฝุ่

;ณซื .11 . อาิ แนึาท ต่ํ ๅ อณุ ณุญู รึ าิ แอตฺะหิตฺธ๐ซูสูาจู ๅ ต่ําิผัาินวําิาิ

อู๊าิ ฝังับิ รํา โิ่ต่ํฑูท ทต่ําิ หุ่น่ํ ล่ํต่ําิ ๅฑตู่น หูิฒฌรูฝ่ซ้ํช้ําิ

ชโ่ รุ๐ 1น้ํ อดจฌะ ณุรูอาิ ๖๐๘ แขืบู๊ะ ฑ๐ฑะค๊ ะิสุญูย่ มํ่ํฉบึฒณุร ผุั

ด๋ถ้ํใฮิร์ ่วัด์์ ด์ โ์่ ด์์ซ าิช้ํด์ โ์่าทาิ ต๋ะช้ํ ๐ ซุ่6 ต่ํต่ํ ๓41 จ ดุ๋

ๅฑฉรู๊าวุ ญ วูุษุณต๋โตซ ตู้ จรถย้ํน้ํ ฉ ง่ื โ่งื ร็ด โ์่ถ้ โํ่ ซ้ํธ์ ทูฬ โิ่ด์์ ย่ํ

ตฺบพุ ๅฑรุข รุุธี 6ล้ํ1ม่ําิชธํ.ซ้ํฑต่ าิ โ่ถ้โํ่ฑิต ซ๊้ํ ยิฝ ฝั ใี ถ้ําิช็ ณ วู่ํ

อใฒิออ ฑู~ทุค่ํ ช้ํ น้ํ าิธช้ํา ๐1ทขทู ณูรูซ้ําิช้ํต็ ๅทแรณูาิฑู ณ ร์ู๊อ

ช้ํ_ ๓ .111 ส์ โ์่าช้ํะตุ ต๊๋ซ ๐ฐิข๐วูรฝึ๗1 ะ ซิ้ํ าิ 1ฒิฝึฝี๐ชูย้ํ ซูย่ํม่ ถํ้ํอ

ช้ําาิ ฑูถ้ํต์ท นุ์ .0จ๐ซู ด์์สุ ด่ เ์้ รี จิณฑ ทต่ํต่ํ ๅา ติ่ํ รูฒ ฒิรย้ํต่ํซ้ํ ย่ โํ่

ฮ มั ชึ้ํช้ํล้ํ ช้ ปํี ณูต่ํ ช้ํ ศํา ชิ็ซุ่ โ่ดํศูน ซ์ิ .ๅพุ รุ่ต ถ๋้ํธ์ ฑูต่ 1ํะิงี ย้ําิ

ปื่ฐี าิชู้ยิ ซ้ โํ โ่่ธิ ต่ํฝันั ซ้ํฝ รั็ ฑู๐ช้ํ าซ้ํช้ํม่ํ.อช รูู๊ ต๋บึช้ํช้ํ

ฑู๐๐ ะ ณุซู่ส้ ต โ๋่ต๋ อ๐๐ฑูย้ํ วุฒ วุฒณ ถุู โ่ต่ํฑูณุถู กุฝุ ฑู่าิหุ ท รุุ กต โ๋่ษั ทูฑ์

ส์์เ้าิ ฑูตฺนุ๊ะิลูทูธนชื อน่ํ ฉะิข์ จะิยู่ น่ํนุ๊ะิ ล้ํ ฑูตุค่ํญิ๐ ษัต่ําิ

ส์์อซ้ํทวู ๅผักูพื ซ จู๊าิต๋ ๅษุณโ่ญิตฺๅฉุญู ย่ํณ อช้ํ ๅต เ๋้า ชิ้ํะิดูณุ ตต๋ฝึ

ธุถ้ํสุ ด์์ต๋ .๓ ๗ะิสทอ ช้ํด์์แๅฌฌญู เ้าิ ๅขหู้ดํ จรต่ํดําิฉันตฺฑโ่ ๅฉร

ต ย๋่ํชํณุณร งุีย็น๊ซูฉ-รุณาโ่ธุ ณูอะิจช สืู ซ้ ะิ อฮูจซ้ํ าิตุ ๅ16ว ตั รุ๋ ปู่้ โ

ฟ็ซ้ํ4ล้ํะิด๋ ย์น้ํน โ์่ าทําิาิา วิัฉืติ ว์ ดั๋ ย่ํั กู๊าิรูสู้รูอู้ร๊ะิต๋คูทส 1 ฑู๐ช้ํา ชิื

วัฒค้ําิ .1 .ส ฉ่ํ น้ํตุ แฑู 11 ฒิ `ท ๐ ณ สอ ฌาิฯ
ๅะด์์ข ทล้ํะรู๊ ด์์ด์์ขซ้ํ บฒน่ํ จู0 ๐ะ ณิาโ่ษ ต์๋าิโ่ฌณูฃทโ่ า ปินืุ๊

ซุ โ่ ง่้ด์์วุ รู๊อ ต ฑู๋ฌ าิาบิตใช้ํ าะฮน นุ์สฮุ 1ทีฑอ~รู๊ ฑูอ๓ด์์ ธุศณุฒ 1ตู้ณชื๐

าิณูนูซด์์ถ้ํนจุ๊ า โิ่า ติ๋ตน โรู๊ะิ โ่ ซ้ํบ าิต๋เ้หูฉฉ่าิ บึช้ํ ชน้ ลํ้ําิช้ โํ่

ต เฺ้าิา ชิูาิโ่อสุ่รู๊ ด ชํี ร๊ณฑย่ํอ ๅนีฉถ้ํฒิ จาฉฑิณู๓๗๐ช้ํ ซูชาิ

น๊ผู ย่ โํ อู่ ใ๊ต๋ฑแล้ํขทุ ๅซๅฉ๓5๓๗าิถุ ๅทณุโ ต่่จศูรู๊ ช้ํ สุช้ ชํ้ํ าิต อ๊่ รํุ้ลุ๊น์

ข ณ ๘ .๗๓๐๐ ถ้ํ ก ส ทท . ศํ ช้ํ ฒ บิ
ดื ฑริ ั ญู ย้ํ ณ ปุ อ้ฑึู ษชั้ํธค๊ารูขด่ ปุ้นรีโ่เ้ จา

ต่ํ ฉ 11โ่ ด์์ฒิ
น้ํสุ่ รู๊อ ล์ต๊รู๊โ ณ่์ทจุ ๅฉ ๗๓ ๐๐โรยู่ท 1ศูขุๅาิต๋ย้ ชํ้ํ ทตข์็รู ทซู

าิชาิวุ ฬ ซิ้ โํ่ร ะ ขิ็ โ่ย้ํ รซ้ํ~1 ะ เิ้อสู้ รื รุ _ ดช ฌข์ รุณฮิ ถุณู 1ทุ ๅวู ซู๊่ ๐

ช๊ะิอ าิดร ั ณส์์.ต๋ย้ ธําิน่ํะิ ทรู ๓ใ ชูโณู ฑูฑูต ๐ ๅ ด์โ ซ่ ณุู

ๅะอหินณ ขีซ้ํ ๐1 อ ซือๅณูย่ หํุ สุ่ อใ ๏ณฟิจย่ํ ๐รหินาร ร๐ศูย้ รํุ๊ รณู

?๕ ซ ๅแหูฟ นื่ํ ถุงื่ ถูต่ํต๋าิฑูต์ซ้ํโ่ตฺธณุง๊าิ ช็ ๐อต ซุ๋่ซี

ว่ํพุอ ๐ รุนูหุ ธ์1ญ์ น่ํรู่ เ เ้้ณุฬ ดุ์์ขณไสุ่ ด์์ซ รู ฒ่าิฑซ้ํต ใฺใาิจู ต โ๋ โ่่พู ๏รู

า นิ์ ซ้ํซูเ้ค่ําิ ๅ ญูธู งุรูษัรทฑู ศูนู6ตู้ โ ทรทื ฑตู ๓๐11น่ํ ฒ่อโ่ 1ฝึะิท๊ะิอะแฑูนิ

ลุ๊ ขือฑูณุค่ํ ๅเ้ซ้ําฮ ยู่ ถ้ํ ธิซอณุ ว็ฒ่ ซต์ ' ฎีขิาิช็ าิจํัฮิ วูโ้่ช็ลุ๊าิ วุฒ

ช้ตํ่ํ ต่ํ๐อฑฑฒ.1ซ าิตต๋ ฑู๐เ้สู ว่ ซํ้ํ ๅต ต๋่ํค้ํ| ช้ํ อชื ๅฑลูณู

ลทตเ้ ณูอะิญูจว ชู้ํ _ ๐จช้ํฒช้ํ จช้ํ11 ท ฉ่ฌช้ํค่ํ๓เ้ ณ ๒๓๗
ด์ ร์ชุป็ แโ่ณู ซือ ๅาิฑูตุฒษัะทน ๑๖าิาิถุ ฑ รูแต่ํฉุ าิช มุ้ ต จ๋

ช้ ฟํีพุษุฑูต๋าใตฺิาิร๊ต ชฺ้ําิจุ๊ าิญูซ้ําิช็ ซ้ํา โิ่ถ้ํ า น่ํซ้ําิทง?

ณูซ้ํ ๕๓๖ ะโ่ ๐๐ เ้ท สูต รู๋่เ้าิซ้ํ ~โ่ าิ รู๊ฑูต็ ฑูต่ําาิซ้ํ าทิา นิ์

บุ๊ะทูธู ฑณุ ณุโ่ถ้ํ ขูๅม่ โํ่ อช้ํสโาิระโ โ่ร ณัณฑู บรรฑศน ๗๐ฒิ: อห มุ่ _ํ_
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[ 1

จิ ตฺญูห ทฉิ ๐ ง ช้าย้ํ ทต์เ้ด์์ อ๊ ~

ฒิ ทว็ บู ต๊๋รณ์รุ ค้้ํธ์ ๅฉพุ๐ ขออณุณ ใีค่ํ

จ๊ตีย้ําิช้ํ ฮุฒต่ อธํท ระิอช้ํส์\์~ ฮ ซุ้ํะ

ด์์รต่ํ ถาิสุทน่ํ ๅทต๋าิ ว ตั๋ม่ํฌธ

ฑ รูู๊รุ๊ นไรถุงฝีซซ ทูะิต ช๋ี วู๊ ตะตึ าิ

ชวูหณุษุ๐ขิฒรูอ 11 0โซุ่ผั ฒิ นซโ ผ่ั

เ้ย้ํ ~วัฒณุ ๅาิณ ณีุ ขอย้ําิธํ ๖๐ทม่ํ

ฒิส โู่ ด์ โ์่ณ โุ ซ่้ํ ถย้ํรเ้น้ํ ใรู๊ต่ํ

ชู้ขูถูย้ํถ ๓๐๐โรฒ จุ้นซีณุ ถูล้ํต่ํ ช้ํ

ณ์รู๊อ ๅโ่ ษัทาิ ต๋ย้ํ ช้ํอ จะ . ปู้ซ้ํฒแจ ธิ์'

ช้ํ าิ ฑู๐ฑถ้ํฮ จูตฺข าิ ช้ํ จุ๊โย้ํ ด์์

ิ ออราิช 46 ณู ร๊าิต๋อ อ ฝื

อ๊ะ ขิ์ อย้ํถ่าิ ๐ อขน็ ต่ํ ต่ด์์ต่ํ

0ฑูญูแล้ํธ ร๊ กุ๊ะด๊าิ ๐๐ ช้ํช้ํ ทศํทต่ํ

ารัสุย้ํณอ ซ้ํจ๊ะทดํ ~ แซน้ํฟิเ้โ่ขทจะิ

๐๐ ซาฉ1ช้ํ อซ้ํม่ ตํ๋อโ่ ๅฌถ้ํ11๓๐หโ่ ๖1๘ ต๋ซต ๅต่อย้ํจโ่ใชซ้ําิช้ํ

ณุฒฒ าอ รูู๊ ปู้ อซ้ํ าิด์์อย่ําิ ๖๐

า ชิ้ํต่ํ อ๊ฒะิ าิฉาท สุทํ าิตโ๋ โ่่จฌฑยู

ว โุ่ก แอ๊ฒ่ฒิ ๑๗1ช้ํลุ๊ะ.ซูล้ํ ๕๓

๐ช้ํถ้ํ สุ อย้ํฉช้ํ๐๐ณ์ล้ํรงรจี.ร ซูู งืฉ าวู๊

รุง ทูร ดุ์์ด์ โ์ แโ โ่่อต่ํะ อ๐ร่ํณุเ้ซ้ํ ชฌ

าิ ชูอาิญิาิดํซออห ทัท ม่ํ

โ่าทรูอ ๅ ต๋จโ่ ซ้ํ ฑูะ ๐๐รด์์ซ วัต๋ ต โ๋ โ่่

ซด์ อ์ ฉชี.าิ๓ะโ่จ อย้ํ ด์์ ฮูตโน้ํ

0โ่ซูอธซ้ํ ฑูฑูฑู ถ สูุ่ฝุ่น้ํ อย้ํ 0รู๊ฑศู

อย่ํอ่ํ ม่ําิฝุ่ธ์ ฑูอธ ซ้ํ 0ช้ํ อฑฮาาิ

ษัซ้ํ ฑฉทต 1๋ชื ๅ4ธ รื. ต่ํซ้ํะ โิ่ ณี ธ์

ต๋ฒ่าิ๐ ถ้ํญูฑูรุ แ๊โ่น้ํ 0ซ้ํฒ061 ฮุ:

ฟิร ๅ อาหรุ้'จรทธ ๑๗ตฺต่ํอะณี_ ต จฺชุ้ํ

าิช้ํต่ํเ้าิ ชูชาิ_ ดู่ซ้ํ ด่ ดึฑูณ ฑู์สถ

ทดํา๐๓ ฟุ๐าฒ 11ต่จ 01๓๗๐ฑๅณู

ฑาฤท ทณุธอช้ วํูา แิ . ฐิญูน่ํ ๓4ธ

สุ่ ~ณณูกูน โ์ ซ่ืา หุ่ช็ ฑูต่ํณุธต่ํา โิ

ชุ อนา โิ่ศู ๅ๐๐ถ้ํ11๓ ฑูธําิช้ํธิ์

ต่ํ ะิทธ ฒิ ๅฑต โ๋่ ะิเส็ ตอ.รู๊.ซด์์น

อย้ํสุ่ซ้ํท๐ะณี . สู้ทฉี ด์์โ่รูย่ําิ ลุ่๐

ซูอณีฉ ๐ใซูะรช้ํ ฒิ ๗ ตุ้าิธต่ํต่ํ

ลุ๊รุษั .6. สุขณถ้ําิ

ซุ โ่่รูโ่ ฐีโทรษะท าิน้ํ าิกู ซูโ่ตหู้

ชูศฑู สูซ้ํณซืดู?ฌยิฌ๐อนใสยู่ทต่ํ

ณณฑญ โู่๐ญ้โ่ต ใ๋ฉ ฉถ้ํตุ ขู๐รหิ ต ไ๋

ฑูต๋4 โ่ าทล้ําิฉฌตูสูฉีย้ํ

ณู ๐๐โ น่ต๋จ ดุ๊ ๅแจซ้ํ0 ร ชีู้ค่ําิช้ํ อใชู ษ้ั

.$1ณุฑในถ้ํฮัซต ฑู๋ฮิซ้ํณซ้ํธ์ .ซ้ํ

0จอโ่รูะิซาิช๊ทฉิฌ๐อฒโราดํฒตุ๋

ธีถ้ํ โ่ๅทา ลิุ๊ด๊โ่รซดโ์่ตู้จอว่โํ่ .ปืรึ

ฑ ระ ใต๋ าิแรฒิ ๐งุณุ

าริ๊อึขูมึดล้ จํ๊ะน๊นด์์.ฑ โู ต่่ํชู

หึ ๓๗๐ด์์ฯทจุ ฑูจิ โ่ าิล้ํชู้ 4ฬิ

ฒิ ฉะ รี ชู้ด์์ _นหญ้ะส้แจ อฑิ 1ทชฑูก .ซุ -1ท .ระ .

/

] ต่ํจ .6.ฟิ ต๋ทย้ํ -ฑด์์รู รู4ฑย๊า ฑ. ซู่ทต๋ย่ํซ้ํ ทร ฒท.๑ ฒเ้ทุกข ทู1&ฟิเ้รณณ์ต๓๖๐. ๐ซ้ํ๓เ ฑู้รเง ฑุู .ฝ้ .

ใน่ํช้ํด์์ต่ํ กาิรู รู ปื น๊

่าิชาิ วุธุ์แท๊ ' ณุ

บุ๊0ช้ํา ค่ํสะฮู๖๐๓ ฒ ๅณซืาิฒซ้ํอ
ทดํซ้ํ ่ อน้ําิ.1. ๐ โตต่ํอาิ

ชใช้ํเ น้้ํต่ํ ทอ อโ น่ํฉ่ าร้โ่ซุ่ ทงะ โิ่

.คูณสูบขน้ํพน้ํ ยู่แโ่ซ้ํฑ์ ท

า ชิ้ํม่ําิ _าิขณุฒณุณ ชูู้ด์์ท

บือน่ํา เิ้ฒิ ฉะิซด์์ซ้ ดํ์์ โะหิตุรูณุ

าิยุ้ ซ้ํ ดํณุย้ํน็.หรย้ํธค้ํกฬ ฑิูาฒทแร

ฑ์ รทชุด์์ฉ ฑูตฺต่ํ ๅ ๐รซ จ นี่ํ ทือ | _
ั ท ร์อธิ์ต่ํ ซุ น่้ํ ทต่ํฌาิถ้ําทจะ

ษี๐1ทร ร็ู๊~ อ ย่ํซ้ํะท๊รุณ์ตุ่ดําิะห ฒุิ

๖๐าิด์์รู๊อ ทช .ช้ํหื ท1โ่งีณ์ตุ๊ต่ํ

จะด์์แณีทฒขอ ซืซุกต๋ฑ นู้ํต่ ชํื

รุ๊ซอต่ําฒิน้ํปู้ า ต่ํซุ่ต่ํน้ําิฑ์

ฑด์ น์้ํ าิช้ํฒ ๐าแต่ํต๋ ช้ํ าิ.ชฑูธู สุ่

ช้ํขซ้ํอโด์์ปี.ซูรู๊าิ าณค้ําิ .ช้ํ

ช้ํ ฑีโ่ทรซ๐ร่ํอฒ1ใ ฬิน้ํะิร์ ล่ํ ช้ํ

ซ้ําินโ่ใณ .หาฑรู๊งระิ ทรุ ซอม่ํ ษีหึ 11โ่

พุต บ๋ิโ่ะ ยะิท๕๐ช้ํภิฬิ๐หิช้ ไํ 'นิบ น๊้ํ _ด์์

๓๐๐๘๓๐2๑ฟ โูดู ๓.11 .ท๐ณาณุฒ.ฮูจ

4รโ่ษิณชเ้ฟ ดุ์์อุ๊กํา -ขซ้ํธุ์โ่ชา ติ เู้ชน _ฑ

เน้าิซ้ํใหุฒต๋~ธิดูรู่เน้ํ าิน่ํลุ้น่ํ
ั

' ๗.ฑู๐าิาถ้ํฬิต่ํม่ํฒชื

ษี ๅทาย่ํา ใิโารู๊. ช้ําิ

ณูคุณัทรด์์ห เู เ้้กฝึ รู 0๊ถ้ํ ช้ํษั

ฉ่ณู า โิ่ซ้ํ ซ้ําิช้ํอ ฮุ ต๋๐ฒญู รุ๊ กูน่ํ

ญูน้ําิ รู๊า เิ้าิ ช้ํณุรุอูธํ าิสโ่ศ โุ่๓1๓ ถู

ล้ํถู .1 .๐สู ๅโ่ใฒอณซุฒใ ณูกต ย๋้ํก

ๅฑหฌฑย่ํฑูอฟิา ฑ์จูฑ ตู๊อ ว่ํฒโ่ ทู
ต่ํม่ํ าเ โ้่ต่ํ า ปืนย้ํดูใ ซู0 ่บิซ้ํจุฑู

ราิช ฒิซ้ํๅช้ํซ้ํซ้ํถ้าโ่ จ ตึ่ํโ่า

ณุ ฑ วัฒ 1ฉื14 อ.จิทืต่ํ

า ปิ ร็ูย่โํ อ่ ด์์ด์์ต๋ๅโ่ ด์์ซด์์น้ํช้ํ

ฌะน่ํถ้ํณุ อฮ วู ตู ร๋ทโ่ ทซ้ํ ช้ํ

ณูต่ํ4 01๑๓ช้ําิ.โ่ธ ซิ้ํ ซู่ด๊ด์์ รขิด์์ ๅโ่

อ้ะฒ จะจุ๊ตฑ โ่้าิ ธูชั~ฑว ติ โ๋่บริู๊าิ.

าิ ช้ํฝ รึุ๊ ะิ ซ้ําิญ้าินํ ~ปู ร่ะฌเ้น้ํ ถ้ํ

๖๐ ซ้ํ ด์์แอด็รู ฒิ .ๅ. บึด์์ฒอ.สูตะิญ

าินถ้ําิชฒ กฒอ๐ณณะ ทาน้ ชํ้ํอ อฑ

๐14ทด เุ้อรโ่ โ่าฌ รุ๊โย้ํแรี.ซณูซ้ํ

ชูกล่ําต่ํถ ๅฑโญูแซูณุฒช้ํซด์์ ยู่

๖๐ ช้ํรู .บู่รซ ด์์ร๊ฬ ซิุ่น้ํฑี 1ฑิตเ้ ตฺอง๊ะขซ้ ธํิ์ขยู่อาิ ร ฑ์ูฒ โิ่ง ทู

ร้อซ้ํด์์รู๊ ะิ ซุ่คุ น้ื อ่ํฮูฮิ บึาษาินื ซ้ํา ชิ้ํ

รื 1ทชู้อนีน้ํ เ้ ซ้ 1ํฒ ซูอด์์ซุเ้าิซ้ํ`ต่ํ

รุ๊ะน้ํท ต่ํะิทซชืบู๊ชุ่มึฑ์ท ~ต่ โํ่ ซ้จ่าิ

หื” ด์์ ปู้ อ๋ย้ ซํุ่ ซ้ํา่ต่ํ 1ซุ ฑ่์ฑ์ต่ํซ้ํ

โ่ทต่ํถ้ํธ ด์์แโ่อ ทสิท ทุนาโโ1ท อื ขูซ้ํตณุหต๋ ~บู่รหอ ' ะินถฮ๊กํท อา

อณ ธุิซูรฒหิ ทณ โุ่าิ ะใศุทฉะ ดิ์์เซนจะ

ด์ โ์่งช็ อ้อ จ์ร ฉ่ รูซ้ํ ต โ่่ถ้ําิ
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บู รุ๊๊ฑช้ํล่ํตุเ้าิอุ๊ช้ โํ กึ ซ้ํใฒ ซิ้ํ ช้ํน์'พู ด์์ต่ํหดํจ๊ฒดุ.ฉจุ้ ทงัต จฺึฑูฉาส์์ ขตุฒหูสู่เ จุ้ข ค่ํะน้ ณํ อู๊

กุ จ้ ล้ํช้ํ ฒ๐น้ํะว็ฌา่ๅ๐ด์ ย์้ํณ งุ ะนทอ

ถ้ํถูณดุช้ํ.วัส 1 ซอซ้ํม่ํม่ ชํ้ํณ

รู ต้๋ญ์ว่ํแทน่ํแส์์ธ ๅาิต่ํณย้ โํฝ หึุ้

ๅทรค้ํช้ํ ชหู้ต๋ม่ําิร๊ ช้ํทรฮูษีธรรู๊

ฑต่ํฌออธฑโ่ ๅฌด๊าิชม่ํะ๗4

โ่สูญ์ ~รู กู๊ฑ์ 1ทณฑต่ํฒ๐ส์์ ๅฑฝ้าิ

ชต๋ย่ํ ๅท๐ะใณ .รู ส้ ต๋นาสองูท๐รโ่ๅอ ๗1

ซ้ํๅฐ โิ่อซูธ ฑูฌ ต่ํท๐ ฉ ขุุด์์ฒฟิ

ฒิ~ .๓๐ ๐ . ๗ ด์ 0์~ อาจิ ต่ํ

ร 1๊รร๊ .ด์์ฉุดขิ ด์์แขูร ฐ๊ีรู๊ .ทาง ใี ะถ้ํ0 สุ่ม็

ศูนุ๊ซู่ อเ้ ปึช้ํ ฒิรู .ฒิ าพึ วันํฒ

าร๊าิ ขหุ้ ชูฮ๊กู ต๊๋ วุณฏีใณฑ ซูจู 1 ทส์์

ๅณูปืธทต๋รัฐฌะโ่ติ์ขอย้ําฮุฑูา รอ

้ า / 1 /
าท๗ฮ กุ หึง ฑู” ฑ ฐู เ์้ญูผัว~าิฐิญ์ล้ํ ธ์

ๅฐห1 ธิ์ต่ํฒน้ํล่ํา่ทจโย้ําิซ้ ดํ์์

ณุธวัฒฒิทซอ.าิต๋าิจฐิสูฝ นื้ํ

ฑศ ฑู ซ์้ํดําสู .รุณรูคูฑูต๋ช้ํฉุฌาท า ฉิฑ์สู ต้ วุ๋

ต่ําิ น่ํ4ก ณฑช้ํแย้ํ ณ โุรํ าิด
จ์ /

ศูน่ํชณ์ฑ์ ข๐สู ว ซ์้ํณุรู ปู้อู๊ช วุ่ํณูว่ํ

าิ
โฌโฟุ้ กอสู้ า ฝิืน ชู๊้ ส์ ห์็ย่ํน้ํซด์ ใ์ช้ํน์ ~

ย้ํ ถาิทศํด์์ย้ํตช้ํณฑาาิต จ๋เ้ ๅ

ด์ โ์่ ด์์ฒิ ๅ ส์์ท40โ่ ารู๊ด์์รู ซ โู่ จอช้ําิะิ

๐11ข ซ์้ํม่ํ ~รุ้น่ํณเ้ ด์์ จตุณ โุ่ด คํ้ํ

าิอย้ําิย์ ขพ ธุีแย้ํโ ด่์์ขอติ์ ถ้ํฮุ

น่ําิต๋ต่ํด์์ซ าิศุล้ํ .าิเ้ะย้ํ อู ๐๋ ฉฌโร่ิ

จอด์์ ยุ ฒ้ิธฒ ใิช็รู๊าิตุ่ญ งิ๊อ่ําิโ ไ่ไสู หุ่

ฑ์วัฒฝ จัีนลูต ส์์อ 0ม่ํ าต่ รํูซุ่ ฒิ ปู้

โ่โ นู่. ซ้ํธ ซ้ํต๋ ๅาิต๋จ ร่ํม่ํโร๊

๗ /

สู้๐

ทรอ๋ย้ํศูา่ด์์ ฒิ~จุ๊1ถ์ฑท

าิย์ต๋ ยู ซ่้ํฉะ 1๐๕ า ฝิึฉ ฑีณโ่ ๅง ซูด์์
โ่ ย้ํ โ่ _ณุ ซ้ํธุ์ ซ้ํ ย่ํา นิ็ทต่ํา ิ ซ ดูําย้ รํู๊าธิ ~ ญูะ

ม่ําิ ช ~1 ศึ ป๊กื ร็ ซุ่ สีู่จ ั น่ํ ค้ํ ธฒ ด์์ ซาด์์

”“ฉ่ําิาิน่ําิณุร๊ะ งิ ว้์ ~ วุ่ด์ ส์์ ใ์ด์์ต่ํม่ํด์์ด์์รฮ ดู์ น์ี ถ้ํ

เ้อุ๊ะฬ วิฒว่ํฑูติบึ ขูงด์์ซทเ น้้ํ ก๊าะอร๊หู้

อโอนุฌ ช้ํช ขุุ่ าฑฒ สูต ว๋์ เ้เ้ | ปู้ซ้ํ

ทุ งุ รื _ _ _ทศถ้ํ แต๋ย้ํ ซ้ํผู้ หุ้ฑูสู่ร ~ถ้ํ

รุ ส๊์ น์รุ๊'ะิรู ส๊์์รูรู๊๊รู ส๊์์ร๊ะริุ อู๊่ร๊ช ค็้ํ ร๊ ใน่ํ ธค้ํขุ ~่ ซึโต๋จิส์์ด์ ร์ุ ด๊์์ จัด์ จ์ื

ๅฑ๐เถ้ํ รุ๊ งูฑฑหุ้ฑๅ๐ญ่ต๋ ธู ร ลุุ๊ช้ํน้ ฐํิาิชาิธ์.ชสู้ 1น่ํ 'าินๅขอฌ

ซุณู ฌร ซ~สฉ่ํา โิ่จะท๊ฑิทร ษุซ้ํ111

าิช้ ชํ้ํ ซุ่ย้ สํ์์~ฌโ่ด์์จซะิ ณูฑ์ ทสุ

.ไปื. อด์ ณ์ ขุ จิ .ม มุุ .าส โู่ ๖๐ ๐ ช้ํช้ํฑ ๅทร

ฮู๐เ โ้ดํล่ํ 1ท ส์์ต ข๋อ่ํา~ปูชต๋ขุนู้ ๅงูชฉช้ํค
ซ์รุ่น่ํ ` ร โู่๖๐ส์์ ชื อ่๊ณรุ๊าิ อ่ํา โิ่ ซ้ํ

11ค้ํ ะิธี ณุกู ๅ ฮญิงธําิาิสู ร้ ๅขศ จู่ฑ์

ถ้ําิท0ชน้ํร็ ย่ํฒสุ่ซ้ํ าิช้ โํ่

จ๐อ .ูจ ๗1 ฑูต่ํ ๒๔ ญิอ่ํซ้ํ

าิาิจ (1 ธ สีูญูฒน่ํศอ ณู

.ชฐ์ ๅฑส ทต อ๋ณ นุ้ํอ ซ ชุ้ํอย่ํต่ํ

ต่ํช้ํา ตฺาิ ช้ํ ด์โ์่ ซ้ํ ~มมุุ,ชู้ย้ํฑ

ฑู รูฑ ตู๋อตุ1ธุ จ๐ ฝ ฐี์ฉ สุ แซต. ฉโ่ผ โั่ ด์์

ม่ํณุทธ์ จ่ด์์ ~ฑฮูซ้ํ าิ ช้ําิเ ฬ้ิ

ปื บํ

อ๊ อชู้ข อษัทล้ํแม่ํ าิต๋อรุณ์ฮยู่ค้ํถุอ้อน็ตายย้ํ

~าิร ยุู่ข รื อณุณาิระท๊า ริ โุ หู้ฒน้ํ ชูซ ตู๋ต่ํฑิ

าทชูๅสูฝีโ ทึง \๓๗ น่ณําท หื* ธิ์ต๋าท ซาฮน้ํ

ท๐เช้ต่ํ ปู้อหุ้ณูผ ดัําิ ษั รู๊าิจุ๊ะ โ่ บิฮุบิต๋าทร็

ว ตั๋อโ่ .ๅ อ๊ต๋าิชู รื อต 1๋รู๊ะิ จิต่ํช้ ษํั ฝัด์์

าิต๋ซด์์ด์์ ต๋าิด์์ ติช น่ํ ฟุทาิช้ํ 4ต่ํ

ฑ4ชูด้์์ต่ะิจ ทาิแล้ํฎ รีุ๊ า ริุ๊ าโิ่ ศ ตู่ โ่ั

บตฺั วจ 46 ัฑูณุ .ฑู / พุ ตุ นาิชอ

ด์์ซชี ณะิฐ์ข ต๋ฮตโ่ย้ํ ะย้ํ ต ฑู๋ถ้ํฉๅฉุค่ํ

รื าิจ๊ะ ณ โี่ช ดัํ ๐๐ต่ํ อย้ําิ ช ฑููตฺณต รุ๋ กตฺ

ถ้ โํ่ฑูต็สุ่อู้ ดชํื ฮุณ ศูู น่ํโ่ด์์ อโ่ศ นู ธ์ ดําโ่~

าิกส์์ส์์ รยู่อโ ร่ฮ้ ณีน้ํถ้ํ ศ นู่ํซ้ํ`บูร

รี ใ ต่ําิต๋จะิ ตร วอีาิ

ถ้ําิฟิจ์โช้ํรุ้ศู .ขาณุณโ่ ซัก ด์ ฟ์ื

รู้จูรู ฌโ่รฮูาิะิดี ๅทดํ «โ โ่่ใ `จอ ถ้ํะิณ ใีจ๐รโ่ ๅ

าิชอ้าิ ช๊าซ้ํะ ๅ๐๐๐น้ํณหิตทล้ํย ๅ ชถสโ่

๐หุ้ศ ฑู ย์้ํ๑๓ฒา .ิฌษุ ศโษัทื๐นุ๊าิ ยิ

๑๓ต๋ณเ้ๅ อช้ นํ็ทแ1น็ .ะิด์์ซฉาง๊ ๅ๓ 41ซ

รอู๊ม่ มํึ ๅ อน้ํต่ํะ วัน่ําิช้ํม่ํช้ํ

๐ม่ํณ\`1ฒโ ก สุข โู่าิต๋ช้ํค่ํะด

อจ ลูทสุ่ พุทต๋ 11กต๋ ซะ.1 . ๐

ไอุ๊ ๐ด์์น้ํ ๑๓ช้ํซู ~ต่ํา่ต่ํ ซู
ด์์ด็ด์์รุทธ รุ๊ปึาท ซจี.ๅส์์ทาิจ อทอธิ์ท ว ซี้ํ

รู้จย่ํศุส์์.ๅร จ็ว่ําิชืท โํ่ ๅฑู๐ค่ํธิ์ ย่ํฮู ร็จ1

ณณี เ้อเ้ฝึ ว ดั์์ข ยู ท่๊าิ ต๋ รทท๐ ะฉฒ

ด์์.\\งื~๖๐ ถ้ํซ้ นํ์ ขอ โ่ปุ้ถู ซ์ช้ สํั

ปื ทดโ ซ่ื ๐๐ม่ําิ๐ซึ จรแช้ํารู

ๅ ฉส์์ทโ่ ซุส ต็๋ พุอ ด โํ่ฉลู ว นั่ํ๐1ฑซ

ญิ จะ ใิฒธํ .8 จ ใํธ ข์ู่รุ๊ๅอฑซู้ํซูโโ รู๊น้ํธ

าจาิตฺช้ํ ชู้ท ๐ 1 ทา

ถฑู์ซ้ งํ๊า ซ์ซ้ํจ๊ ๅ ะด์์สน้ํะิขส์์ารู๊ะอู๊

ช้ํ สุขุกอย่ จํูว่ํถ้ ชํ้ํฉิด์์ต่ า ปู้ฟ ตุ๊สู้ศู

โ 4่1ซ _พุแช้ํ . ๐ .โ่ ซ้ํธชื รู๊ะ ซ้ ปํุ ฑู่ ๅโ่ วู้

เ้ช็ ค ฑ์ูรูว่ํ ๅ1หุ้ วัตกเ ตุ้้ ~ปู้าซโโ รู่ศู ชาิ~ณ

ง้ติ์อ ซ์6 อึโซอร สู้ 1ศูฒ่ซ้ํภ ซูุ้นต ใี .ช เู้

อต ซ๋ ฒิ / ฑิ ๓๐อย้ํ11๓ท ห

รู ~๊โ่ษัต่ 1ํเ้ซ้ํ ส์์ซ้ําิชธํา่ช้ํม่ํ

อ๊อณุขสึ ล่ํโ่ต จ๋ ทฉ่ล่ โํ่ซ้ํ าิต ทฉีั ย้ํา

จตุบึฑช้ํ ช้ํศูนราิา ติ๋ช้ํะซ้ํณฑล๊ ฑิตุ๊

รุ๊ารู๊ะิโดุโณุ ญิถุ ~1$วูรุ โ๊จ งัหิ ฑ รู ต ธฺ โู่น่ ใํ
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ลุ๊ส์ ด์์ จ์ ะิ กรู ด๊์์ ฝืน้ ซํื วู ชู้อถ้ํแ

น่ํม่ําถ้ํต่ํ ทะ ชิ๊ ฬิอาฉาิกษุฉุฉจ็ดเ้

วัย้ํต่ อเ้ทะิ ด์์ต่ํารู๊ ทต๋

ขาฉ รู่ ฉ ฑาิอ่ํ ๐1 ฝี .ท141ณูอฒน็ทูอาิษั

ฃ่าฉฒ โ่่ขู ร่าิ อาจ า เิ้ เ้ซ้ํ ฒก็ อใ _

ธ จ์๊ชุ ม่่ํ าิต ตฺ่ ธํิจ์าณุทล้ํ ~จุว๋เ้าส์ ร์็
~1- .ต์ รทต่ํ `ๅ, ทู นู ่

ข ยู่ โํ่ 'ทู1 ต์ใใ ชูฑ จูิฌาฮิซอเ้ฉๅรู ~ต่ นํ้ําิ

ชญ์ณ์ฝืนํจ . ชู้ซด์์ไฮซ้ํย้ํ _ด๊ฟิน่ํสุ .บุ๊

1๐ จแฑู๐า อิ าท ๐ ฉาิ า ทิย้ํธโ่อฒ

ิธโ ด่์์ราิษิทซ ด์์ทู ต่ํ เ้นู า ณูทู ต่ํ ฑูถู สู ช่ื

โ

น้ํณุรู ผูน้ํช้ํ ฉุาิแชโ่ ฐ์คําิช้ํต่ํสุช้ํต่ํ โ่๓ช้ําิช้ํด์์ .



ซ้ํทาิน้ําิ โ่ ซ้ํ

ซ้ําทุ ส์์ซ้ หํึ ว่ําิด์์ ซ้ํณุญ์ต่ํ ทฬเิ้
่

าบู๊ะ เิ้า ทแชาิ ๅาทงืจปึ ฉุหู้ขระิร ๅรัฒทณูซ้ํ

พุ่๐๐ฑ าชืฟ็ _รุ๊๓๐๗๐1๐.1 .ท1 ซ้ําฒชุดโ่

ช้ํณีใช้ํ ช้ .ํณ รู็จเโ้่ฎเ้๐เ้ฒณว่ํช้ํ

น้ํา โิ่ ๖1๐

ด์์๐ช้ํฑ ท4 `ฒฬิฒิ~ทฉิ ๐ด์์ ซด์์ณู

ของ โ๊ ย่้ํ หรื -1ะ ถึต่ํจ ณูซ้ํ ธ์ -ปู้ฟ ชั๊

ไดรู๊พุทส์์ส์์น ซํ้ฑํ ตฺูล้ํช้ํ าิฑศู ทฉิสต ฒฺิ

๐๐ ย้ํ๐ซุณจ ซึ.จจุ๊ตฺม่ โํ่ธิณุฟุ้ ศูนฑ บ๐ญ ร่

ต่ใํ ๐ ฑ์ 1ปื1ณ์สยึด์ ด์์ โ์่ฟั ช0ฐิย้ํต่าง๊ หึ

รู้.ฮิต๋ซ อ๐ทเ้ล้ํ ฑ4ร1ศูนุ๊ๅงุ่ ด์์นซ ชุด์์ โ

โ่ ~๐๐ า โิอซ้ํ รุทิถุ ๐

ฑิตร๊อ อู๊๊าิ วัฒณูป ช๊้ําิช ดู์์ต่ํช้ํ
วิ

ซ้ํฮโ เ่้ " ฑ ณีฉโ่ 1๓๐ ล้ําิ ๓

๐ทธณ โุ โ่่ด์ ร์ จ็ . ซ้ํณ ช ซื์อย้ํ0วิธู๐าิโ ง่๊ าิช้ําิอ่ํ ซู อ่าิ ชูร าิฒน่ํ

ช้ํ ชื ซด์์ธ ส์ูษิณจ ฑูทุ๐ขา ชิ้ํ ๓๐ด ชุ๊ณาท

จึต่ํธิ ซุ่น่ํน้า ชิ็ ฑูต๋

ฉส์์~ รุ๊ญ ยูู่ วัน้ํา ค สูู้ ๅฮ นัส ช้ํ

ว ตัูหู ฎ้ิ.บ รูุ1 ะช้ํนีร่ํ จซ้ําฒฮิ ณ อู ย้ํจ

อ๊ณ โุ่ ง้รย้ําิธ ฑู อ เ้้ษั

ถูล้ํ ซ้ํรถห ด์์หูท ~ทพุ่ฝืรู๊

02ั
ขาิก0โ่าิ รชื ยู่ณุนฑ ๐๐. อู รทุ รโ่

ศ ฮู ดุํจีน้ําิต่ํ๐๐ถ้ํ ดิ์ท ว อีต่ํฒฬิจ๊าิธ

ต่ํช้ํล่ํ .ณขโ่งูข๐ . ต๋ย้ รํุซ้ํ รุ ต๊ ช๋้ํต่ ปํู้

ฌง๊๐ธเ์ ส้์์ ~๐๐ธิฒชาตว ตั ร๋๊ช้ํ าิช๐าิชูห

น่ํโ่อขต ท๋๊ตอช้ํไทต๋าิ.ช้ํโ่น้ํส์์ดดําิ

๐๐วัฒรธหึ.1 .บรสุ่มูซด์์ ภู่รู๊ม่ โํ่าจ องีฮ ดูํ

โ่ถ้ํจอย่ํฑฒ.1. อะิ ฑ์ดะฟุ น้ซุ่ฒว บ็ึ ๓

โ่๐๐๓ ซ โู่ณุ ๅ น้ํ ๐๐๐ต่ํฉกฑ1ใฑโ่ ๐๐

ซาต๋ ~ร๊ อต่ํ ทฉ่าิต๋ 'าิบ๊าซ้ํ ธ นู โ์่ศู อรฉซุ ช่้ํ

จุ๋ ด์์ จะอ้พุต๋ข ' . 4 วัดดู `1.

ด์ท์ต่ํล่ํ วุโขระิน่ อํรุ๊ะ ธิซู0จโ่ๅ รู๊๐ธ์ศ เ์้

ธิ์รู๊อ๊บ๊ย้ํจ ะินดําิฑ ฑิซ้ํธิ .ร์ฮุต ป๋ เี้ ษุณ โุ่ฉั

๖๐ขฝ้ย้ํ ๖๐2ลีฉ่ ศูฑ4โ่ธ ท์๊ าิช้ํ ด์์ ' นํร

ะิฬิ ฑิ ญ ซู น็้ํ าิรู จิต่ํซ้ํา นิ๊

โ่ว่ํ ต่ําิธ ฒี่โ่รหิ ๐งีนรฮูซาิ~าิติ์ตสม่ํ

น้ โํ่๐๐ด์์ใน่ํ.ปู้ฟ ตุ๋๐ณ์ฌทะ โิ่ ช้ํ

ฑูตรขืธ .ิหู~ซะิขซ้ํ.ณก์ณโ่ ๐๐ม่ํะิ_ฒ

น้ํฉฒิต ล๋้ํณปืฑต๋รฌะิรู๊อ๐ ถ้ํ ช้ํฮูปืวุฒ รู๊0ด์์ต จ๋ ฌใวั๐๐. ฒิ ส์์ต๋น้ํ ๅ ด์์ต๋ วุรูด์์ฉาใ

น้ํณุร ารูน โิ่ดําเ้ท ะิท ฝื ๅโ่ซ้ําิาิช้ํ61

โ่ง ซั้ํฮวูซซพุ ทซุ่น้ํฟิ จด์์ เ ร้ีจูซ้ํธญูนู .

ใหิน้ํ ซ้ําิฒล้เ้๐๐ ซด์ซึต่ํ า โิ่

ชุตุซุ่ๅโ่สู รู้๊าิช าฮ สุา ริู ส๊์ ซ์อ๊ด์์นรู ท๊าิทย๊

กึ ล่ํ 0ม่ํโ ตู่้ ~ ปี11รุ๊ะ ณีทจ๊ะินขค่ํฑ

ธฒฒิจ ๅทพุหิต๋ ว่ํะ ฆฝืน่ํโ ย่ ธํ์

สะซุ น่่ํจ อง้ฒฉ ซ่ ๐11ะิก ซ ๐ํทฬุ.

ฒธิฒฑู 1รู๊าิชนว ๐ั ๐นน้ํอ รู๊ะิาิ จาฉ่ซ้ํ

ช้ํด์์ โ่องุ ถ้ํ1ซูตเ้ทด๊ย้ํ อู๊ะ ๐๐ ส์์ขโ่จ

ซุ๐๐ ๅโ ๓๐๐๐ .ณู๐อณ ใุจ๐สหปืฒ นฑูร่ํ

ฑู ต๋าระิด์์โ -่สสูต่ํ หุ้ซ้ํต่ํ ณุโรํ ซ้ํ บิรต่ซ้ํ

ชุช้ํต ช๋้ํวด็์์ ณู๐๐4ร์โ่๑.จ จ้ ว้ ร์๊ .ร์ภุสา-าิอ

า ติ๋ าจ๊าิ ~หถิ สู้เ้น่ําท ย่ นํ.ทาโ่ต่ํ๓ช้ํ

น็ต่ํ ๐๐ณีแณูถ้ํ4 รู๊ะิดต๋ย๊ะโ จ่ ชู รู้้ทรู

ปู้หุ้ ซจ ~ิทฉุ ย่ํณ๐เณุ ๅม่ ชํ้ ลํูโ ย่้ํ

นู ฐฉบู๊ส์์ย่ําิจ.เ้น๊ต่ํ ฮ๐ด์์ณโ

ช้ํด์์ฒิ ท๐ช้ําท .จาฉว่ โํฑลู่

ชีณุซ อนโ่ตู่ ต๋ด์์ณุโ รซ้ํ11ช้ํ

ค้ําิทรทฑูต๋.ฟุต่ํณุน่ นํึ ฟุณูย้ บํิ อธิต่ํ

อพ ธุีฮุฒด์์จ าทโรญัูท ~ รโ่ ยําน็ ต่ํ

0หู้รู๊อ ะน้ํา่ช ๐ด์์ซ . คํต่ํซ ๅนอณุ

ะฑูตฺธ า .เ้ละเ้าิ๐๐๓๐1 4น็ต่ํ ธ เ์้อ ๖๐

ช้ําิ น่ํ าิ บิห็นัร็ด์์ . จู่รอ๊ะ จ๊ฆ ฝ่ี ใช้ํ '

น้ําิณโ่ ณ์ต๋อ๊ะ-ถานสอ รูตุ นุ่ ด๋ย้ํ~ทูล้ํ

ด์ โ์่ ปี จิโ่ แจ .ู ซ้ํใช้ํศี ร พั โุ่แรย้ํ ณุ หุ้

ๅ 1ทโ่ซ้ํซ้ โํซุงส์์ข ทนีฉุย้ํ

ๅซ๐ ณู น้ ชํื ร์ต่ํช้ํ ๖๐ต่ํ

ธ ฟ์ุฌาระิซ้ํ ๐๐ช้ํ,ๅซ๐ช้ํทนํา ฒ สิูจะ~ๆ

ใโ่เ้ า ซิ้ําิหุ้ห็ฉีนปึค๊งื ซ รูุ้ปั ยึด๊ท~ ๅ

พุ ง่๊แรย้ํ๐๐ จุ ฉ๊บู๊ฑฟิฌา ะิพุ รู๊าชธูโ่

ณุโ่ ธิบึป๊ กุ๊ม่ํฑ เ์้าวู โ๊อู๊ อณุโ่ ณูเ้

รู๊ต ว๋เ้ ~าิต๋าฒ ๅา ชิุ่ฌวู.ๅช้ํ๐๐ท๊ฒ ๐๐ชู

ซ้ํ

รจฑูซ้ํ ถ้ํ1าิ ๐ซิา วิู ฮอึ ทฉ ใ่ช๐าิ .ปู้ๅห เู รู้้

จอถ้ํฑฒิน-ท ต์เ้ฮ จิฒบตะ ทดํซ้ํท นทื๐ถุ

ท4ณุอ ซู่ด์์ซ ๐๐ซ้ํดําิาโ่ .ทจ นี้ํล้ํ ฉส์์ซโ่

ชู้๐โ 1่ข รุ่ะทิชแท๐หิต ใฺจึฒิชอ ๐๐๐4ช้ํ

ๅ น้ํณ าจูฉะิณี ทแทรู๊อะ ด์์ต่ํฉ่ซ้ํ ค้ํ

น้ 1ํ ๅฒศ นู้ํ1 ~ๅ อญูงู๐ๅเ้ ๐าิช้ํ ชู้ด์์ณูจึ

ถ้ําิชฒิซูโ่ ๅรุ๐เ้น ท๊ดําโ่ ๅ อตุวูต เ๋้นซฒบิ

าิ 0สูต๋ อธิ์ ต่โ่าิฟ เิ้ .ปู้ฉ่ย้ํ ฝ โั่ 0 อาิศํ

ซ้ํสุ่ ต๋จะิอ่ํซต๋ .ทาจใรุรูน้ําิษั ษัถ้ํจอ~ช็

พู่ แต๋าาิ ช้ 1ํรๅไดํซ้ํอ ต โ๋่ ต ว๋ํก๊ฑ โ่ อซื

ถ รู้ ธํอร์ร๊ โ่า ขูด์์ รู๊รจ ปือซ้ํ ะ ดิ์์ ฟ็ได ไ๋ร้ฮื

ท1 ช้ ชํ้ํ ๗ฮูดุสนื ต๋ขณุซ ~1 .ต่ํ าซ้ํจ้า

จด์์ฟ เิ้อ ๅ๐๐๐๐ใช ๐ร็4โ โ่ ช่ื ค้ํโ่ต ซุ๋่ หิรณี

ด์์รู ท ต โ๋่ฒน๊ญูรถ่ถ้ํ ลแข็นขย้ํถ้ โํ่ง้ธรท

ต่ํขณะิ๐ ๆณูถ้ํา ขิองัณูปู อ๊ะิต๋ .โ่ต๋

ซ้ํพุ ธาิชต๋ขอรู๊ ๅ น้ํ สุ .1.1๑ณ เุ้41๐ๅจู่

โ่ต่ เํ้ทะิท รูอ๊ะิ โ่ น์ ๅพงเู้ ๆณูฑูด์์ข ฉือโ่

จย้ํฉ่าสู ๅ ออึช้ํ๐ใน้ํต่ํ ๅ องีซ้ํ.0น้ํศ์ซ ๐อึญูต ซ๋้ํ๐ -บูต๋ -ใเ้ใ~ซ๐ ๐11ะิเ้

ถอึฑ4 รุ๊ าิจิต๋ซุ้น่ํพุอรุ ชู้อน้ นํ์โ่ฒิ ~

บทพุ~ห ฑู ตู๋ ย่ํ ซูด์์ รู๊าซ ณี~น้ํท4โ่1 ณ์รู่

ทต๋ฒใ11๐ท๊ ต๋ร็จ จ๐ล๊าิณุฒโ่รวด โํ่ถ14

ต่ํ ฒ่ออุ๊ต่จ ๅ ๐พุท 1ู11ชี รู๊ะิย์ศง๊ ฑูารู ๅ

ะิฒิ .ทพุจเ้าสู ว ตั๋าิษั ชู้พุร็อ หิรฌณฒิร์

รทฒ `มูๅสุ่ถ้ํ ณู ฑิ.อหุ่ย๊ะิ1ณน่ํรู๊ซ

รู๊ฑ๓๐ซื ทศจุ๊ ก๊ถเ้แน้ รํูทะ ซิ้มํ่ํ วอขุด์ จ์ื

ๅเ้ชู้ด์์จ ๅศกึซ้ํค้ 4ํ ๅ ด์ น์้ํทตุ4๊าิานิ

ร โู่ ๅซูฑูตุ๊ว111ซอ ๐1ฤอื๐๐ ๐1 ๐อึ ช้ํะใ นู ย๋๊อ 4ึ

ฟุ จะินข๐จรฉุ ๅณทั๐ า ชิฑิ าิ ชบู๊หุ่

ร ฑีจ ฐัตฺข ๖๐ ๐ชื ๅซาฉะ ริ์ต ท๋จตุอาิ๐.ๅ 1๐ช้ํ

'ใว๊ใ `ฒิซูด์์ีย่ํ.ๅ?4๒๕๐`1111 ` คูเ้าิต ปฺู้

ซ้ํ ซู่ฑ รูต๋ โ่ ษัท แโ่ าทจะหโ่ฑแท ะิณุ

โ่าิ๐.ทรท๊วัฒจ พุทย้ําฒณีย้ําฒ่ ซุ่า ติ ข๋ ทต์ซํโอรู ฑ์รล่ํ ณูณุ ซ้ํรุ้งจ.~



ๅอ๊ะ าิิ ณ ฑูู ล็อ ฑู ต ซ๋ด์์ดํร ทีาิ ช้ํ ฌ

ต่ํ~น รีุจจุ อนฑู4จ ซ้ํค้ 4ํฌวู๊าิ

โ่

ซ้ํ ฒิซ้ํถขูด าิตฺซูฉ ณุฒณซ

อร่ สํุ่ สู้ซ วุซ้ํัฒบิ ธีถ้ํรุ ม้๊ ด์์ ล่ํ อู้ต ผัั ๖๐

ซ โูต๋รโ เ่้ ๅ อ๊ฒิส์์ ๅจ๐ะิข อเ้นซ าโ่งื

ฑ ติ๋อ่ํ แอ ฉ๐ จิ านูฑโ่ ต๋๓ 111

๒๕1 ~ณั ะิอรู๊ .ๅณโ่ ๅ จรีูธ ต์่ํ ซ้ ใํณุฒศู ๅอ๊ช้ํ

ฮุณจ ณํุ โญูด์์ ทต์ฑ อ์าิ ษัซ้ํ สุซเ้ะช้ํ จํ

า โิอ ออโ่ ๅพ โุ่สุ อฑูย้ํ รื ต่ โํ่รูถ้ ชํ้ํตุ๊

โ่ว่ําิ ปึ ด์์-\\. ช้ํด์์ซด์์จีน๊ฉขอ ๅทลส์์

ย่ํ ๐ช้ํ ฑ .ี แขชืญูดํ า ชิ๊าิฒ น่ําิชาิเ

าิขสรุปซ๊ ซ้ํ ฒิๅซหุ ธ่ิ ต์่ํ ซุ่น้ํ าท็จะิ วถูกแ

ธ โิ่อ ~หฉิ 0ซ้ํ หื”บัาิช้ํช้ํช้ํ ณ์อาิช

รุ ย้ํแ าญูสู้ซ อ๐ซาแๅฑูต อู๋๊ณทุ่งน๊ฉ ๖๐ ๅทหุ่

ยือนจ ฉ1ณูรณุพโ่ด์์แหจื รู๊ะณีฉ ๅจรุขุ่

ยโ่ทรือ ๅฌใาิฒ .บูฉิ อย้ํ ร๊ ~โต น็โอจิต๋าร

ทดํา อ่ ด์์จฑูณุธหุ้ถ้ํฌฑฉๅฑูฉ ฮ่ือ .จโด์์
ม่ฒํทิูอซ้ํตอ วุฒน้ํ าิซุ้ลุ้น่ํ ณุส์์

.1 .โตโรูะิอ่ํ พุออย้ํตุนีทฮุง โ้ปึ ซ็ต่ํว๊ทต่ํโ่

ๅ ม่ํธคํะ ขิ็ ๅไ1ต่ําิต โิ่ ๅ ติ์ข์ฉช้ํ ๅถ้ํฝุ่

ๅ สูต่ํณโทแทณูร ๅ ว ย้ โํซุฒดุจศฬ หิิ ษั

๐โ ล่ํงัน ด๊ย้ํฃณใศชื ม่ํช้ํ สู้.ต ร์ู ๅร๊

ๅธ์ฑษีล้ํ ษุฒฬิลุ่ ๅ๗4ล้ํ ล้ํ4โ่ จ ดัํฑท
โ่1ขิดุ้ ิ แโ่ห น็์ อย้ําิ๐ช้ํ น่ํะๅ ตย๋้ํทธ

อ๐ซ้ํต ๅโ่แส์ ซ์ าน๊อธ เู้ ด์์หุ ด้์์ .ซึ ๅส ฒู ฬ่ิ

ซูด์์ต๋ซ ทซ ตุ ย๋้ํ ๅท ต๋ฑ์ต่ํอ ยูโ่อ๑วูด์์ศู

ๅทโ่เ้า โิ่ - รซ้ํฌาิด์์ฉซ ตัว ถัูา ติ๋ย่ํ

ธูศู จ กิา่ขโสู้รจี ธ์ ๅา ชิธํออย่ํ ป โิธุ์ โ่ร ลั่ํท โ่

นธดํ ฑ ท์๊11ทึ๕ ชู้หุ ยู้ท่ ฟุ้ อู ศู้ แขูแล้ํอ.ฮวูณุ

า ริ ั ขณะ ซูทต ฑ๋ ตู๋าโ่ ด์์ขอ .ฝื

ซิ ตู้ต ย๋้ํ ๅ ซซ าิฒ่จอฑิตุ๋ .ๅนู๋ขือร๊

ซอรูพุอธิ ๖๐วัต่ํฒ โิ่ จุ ซุ๊่ต่ สํุ่ มู สู ตู่้
นูร ะฑูต เ๋้าิจ .ณุธ๐๐ธิ ั ทาิอซอฝื

โ่ตุ่นใช้ําิๅทอรใณูดํ ๅะ ธิณุชู ง ชั น้ํ

ช้ํ 1ฒโณูถ้ํ .ปูฉิ ซูด์์ รู๊ซ โตู ต่ ไ๋ต่ํ

ณซ้ําิ พุขอจโอร ยูู่ ด๋อช้ํฒฑ์ ๅแณุอ

ๅ4ถ้ํตุ ๐1ะิ รู ห๊ิเ ณ้ ฑููต๋ แรุ๊ชุ วูใ้ฟิจย่ํดั

ๅซอฑต๋ ณโ่ณูรู๊หิ ซ้ํะฒ รู๊อณ ญุูซโู งู่

โ่ง๊ชุด์์ รู๊าซ ลูต่ เํ้ถ้ํะ โิ่ รู๊แอน้ โํ่ตู่~ซุณ

ด์์อหิน ซูาิอ าิฒต๋ถ้ํ าิน้ํะิลด์์หูท .ซ ซุ้ํ

า งิินาิต๋ รุฒรู๊ย้ํสุ่ มูฉิ น่ํ ณี~ทต่ํ

ช้ํ าิช้ํ ท4ชื ย้ําิณุ~ต่ํณูน้ํ

จะ โิ่ถ้ํะิด์์ไช้ โํ่สู ถ้ํต์ขอซุ้ขอร็อึสุ่

ม่ โํทฒช้ํอร ต์ฺต๋ขอะณีาิธอ จะิ~ ชุ่

นํต่ข ฑู0ชู้ส์์ซด์์ ซ้ํะโ่ ฑูตูญู ซะิซ้ํต วู๋๊ส์์

ข ดู์์ทฒิ ~ฝุ่ ฟัา ใิน้ํ สู่ม่ํช้ําซ้ํ

ฮูบ `ๅ บึธีณ โ์่ด จํ ดหีทต่าิช้ํโ่ย้ํด์ ซ์ูโ ซฮิ

~ อู ธ๊ิ ๖๐าิช้ํ า โิ่ซ้ํ ฟุตฺช้ํฒณุทดํา

ล โู่ซ โู่ฑาาิตฺ ธร๊ ะิน ๅ ช้ํต๋ ๅรูล้ํต ใ่

ทออฑ4ฑูต ๅซ้ํญูสู ธุ้ กู๊ะ ทิู ฒิๅฉฑ โู่ๅ

ๅวูล อด์์ร รุ๐รุ ต้๋ ๅ อจฒรต๋ย้ํ สสึจะ ๅ๕๓๓

สู ฉ้่ ฑูตร โู่า ๅหุ้๗ร๐ช้ํา ชิืณะิ

1๗11๗.&\.๗ช้ํ ศูน่ํๅช้ํน้ํณิช

โ ใ่ฉิ ๐ช้ํณ์หุ่ฑ ตู๋ ล่ํ๖๐๐1.าิช้ํ าิอะ

ขู่ซ้ํ รุ๗ชื ๐แห ขต๋ซหุ้ท รา โิฝ่ถ ย้ํ ด์ - ฑี -ขอใฉาิดํด์์ต๋ อ้อย้ํฉ วุซด์์ต่ํฒ่า งิีน ง้ฑ .ฑ์ช้ํ
ธ ขอู่าฒิ _ฒ๐หิน้ํา ชิแต่ํถู ล้ เํ้.ๅพณฝึ ฑิาฑูฌโ่อ.ร ดู์์วูแข ท ฐุ ขิิ ตแหต ทานขนารเ้ทอฒเ้ อธฌ

เ้ศู าทแช้ํณฑูแาเ้ ญูซรถ่ ๅ๓๗ดุ ฮ 1ูพุช้ํ าิ๓1๗ ว ตัฺาฑูตฺโ่หาิทฒฑ 161ทฑูพุทย ^

าจัง๊ต่ํ

จวงุ๊ ช้ําิ จอ ต้อต็

จฆ อ์าิ เ้า .1 .ฑู๓๓ ต ซ๋ํฒธอ าิธ์๐โ่

ทรู๊ะิ ฑูตออ น็ด์์ต๋ ซ้ําฒณูๅ สะ
ฉะน่ํ ต่ํา าิศ ฮ์โ่อจ๐ส1า ิจลึฉ่

น้ เํ้ ฝ โั่~ ย่ํฒต โ๋่โ่0สู ตฺย ยี้ําินโ่

าิน โี่ พุ ถ่้ํ ปี4โ่ร าิจ๊ปือ ซา เ้าิ ชอ ธิ์สุ

ข ฑุู ธีซด์์ฉพร็ซช้ําิ ~ พ โุ่จรด โํ่นี

1ทส์์ตุ จืดหุ ๐ญูญูต๋จ ะรู๊ จะิ

จาิ ตรตํถยู ฉ่ ๅฒน่ํรุ จืด ทฉรโ่ ด ญํู

ทฑโ่ จีนล้ํะ ฝัโ่ณ์สุ่อู้ซ้ํ เ้ะิต อ๋ืณุ

ตฒรุต๊๋ อผิซ้ํ ๅ ต๋ย์ด์์ ๅฉซ โู ร่์ซ้ํแรุ

ว ตั่ํธณุฒนๅะิซ้ํ จาินจ๋ฉ ะฑูถ้ํรุณู

ร อิ่ํตัฃ่ฒ รสรต ย๋้ โํ่ ๅอีย้ โํ่.16ซุ่าร

ะ ริด์์ ซณู ทร ธ๊ิ ๅ ด์์หุ โ่ฆอย้ํขอณู

ป๊ต่ํ ๅฒณุธณุโจะจ๐ร้ าิต๋

าิฌช้ํต่ํ าิ จฉืด์์รช0ด์์ฐิจก นูู

ชู้ซ ตํ่ํ ๐าิอใด์ ต์ัฒ~1~ตุต่ํณูจ รัฒสูหุ่

น่ ลํ่ํๅฑู๐ช้ํซุน่่ํณะฑ์ต๋ช้ํปุ้

ฝุ่ถ้ําิชต ถ๋้ํษัทุ ม่่ํ ขุ่น้ํะ ย้ํ ม่ํอก น้ํ

ๅณุธําแ ๅ๑๐ฑูตญ ๅ อน่ํจแล่ํฒน โีอู๊

ว ซูารื ต๋:จาฮ น่ หํุ้ ๓๗ฒณฑโ ซ่้ําขือู๊

ฑู ~ ตุ๋ ฑิ~ ต่ํต่า จิู น ร็็อค็ อถืณ์ฮาร
ม่ําิโต๋ฒ่ ๅ อง้ณ์ใดจ ่ า ลิ้ําิต รุ๋ ต๊์ ทู๓๐

ศูน่ํ ช้ํ~อ .จรค้ํใต๋ญูท ั ซ ทู ฝัทย้ํ

า นิิ ทาิ9 6น้ํ ช้ํด์์จาิณ ตุ่ํ ต่ํะ

าทซ โูนๅะโ่ฟู้ รู๊.ฑูอร ณุุรนีฒ ฑูพุ \

ดําซุฉะิฒ~ฒรุย้ํ า ดิ์์.ด์์รู๊~าทต่ ~ํ

ขํ ศ จุู ย่ อํ ข เู้ฉพรืาท4 _๓. ฑ

รู ซงขณัะิๅๅฑฉ ด์์ซ ซ1ฉ๐ .

ซูรุ๊ด์์จ าิจ ป์ิฆ ต์่ ๅทด์าิา ริ็

รุ ซู่หด์ _์ญู . ต๋ฤ ร อืาซง้ะ ` ณู ๅทนํ

ทิว๊ะเ้า ๐ิตะท๊ะ ชู้ท ~ฑ .4จ จําิ้ ๅม๊าิสร็

๓โ่ละโ่ าิสงู๊ .๓ .๓ฤ รือณูอข ณุญูอธ ๅทต๋

น๊ะโ่ง ชีูหลุ๊าิ .ฑ _าจต 1๊หัว ดั์ ท์ ธุ ฉ์ิ ๅทสุ

อโ1หุ้ ปู้น้ํ ฑ์ขธิ .ญิ อ่ํซ้ํทศซ้ํธิ ฌน ธิี

ๅ ข้ฒิ ฟิจค้ํ นโฮโฮธ.ฑู ซ้ําธร๊ฑ์น้ํ

ๅฑฉีย้ํต่ํจ ข หู็ฑาิ0 .ฑ `ฟิรศุ วู้ ทต่ํ

ฑฉ ลี โูด์์ฒิฒธรํ.๓ . เฑูช้ํ ศิซ้ําิฉิ

ส์ โ์่า ชิูชฮูรูฮโ่ใ `ด์์ .อุ๊รใฮ๊ ทต๋รุ้ณู ๅฒน็

ณูธู ฟู้ ด๋าคู่ารูอ . ฑู .บึฉ รุุ๊อฟุ้ ล้ํซ้ํผู ๅทศํฑ ใู

งิน้ํ ต่ซ้ํฐาิ~ฑ ~โ่ต ฑ่ิต่ําิ ด์์ต่ํซศู่

น โ์ฝื ๅทแจ ๐๐ช้ําิร ใูอาิ ทร๊กฉ.ฑ.ณู

จ้ าิ ฑิต รุ๋๊ก๊ก๊ าิฑ์ า ฑิต่ฑ อ์ู๊ะิ าิท

ต่ํา ฟู ณ้ ซ์้ํ ~ณุ ~ใหฑชสู้ ถฑู จ สิ ขุู อู่รูแาษุ

ๅทต๋หิตตูแารู ดํะิวูอะิ. ทแยู่ทช้ํ

4ช้ํา ชิ้ํ ๅกัดใ ด์ซ้ กํ๊ะ .ญ. ช้ําิต ซุ๋่ |
ซอช้ํฮ๊ช้ํ าจว่ํ าาิฮ๊ ้ ว่ํะิ.ฑ .จูฝ่ึ

ซุ๐ณู กจูซ้ํ ชน์ต่ํ ต่ําิชุม่ ธํ์

ฑู _ฑพุร 1ึสู้เออโทฮ ส๊็ ๅทถุน่ําิช้ํ \

ด์์ต๋ .1. ฑูๅ ล่ํ11ใ~ญู . ๑๔๐ธุ์ สุ๐141๐๐

ๅฑ4ต่ นํึ แส์ โ์ ข่ ณู ณ โุ่ ~ฑญิซ้ํต่ํ

อ๊๐ช้ํ แๅทรเ้

๐ ขุาิชูณฑลุ แจอาิทโ โ่่โ ตฺ่ขย่ํ ิ

ฑโ่
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ฒิห ช์ูฒ้ิ ถ ฑูู รูน๊้ ณํูรู๊ตฺอบ๊ฝ้ ต่ํา โ่ ฝ้าิดํป็น่ํ ต่ํช้ํสุ่ ชุ0 น่ํ ณุฒโย้ํ

น้าิชุด็ โ่ฝึกุใ

น่ําิ ด์์ พ หูู ร่ .ีฑูทูณู๐ ขุ ร อ๊ ี :ปุ่ ใ วุ~ฒิษั อู๊อต่ํท . ~ ๐ ต่เํ ศ์

า ริูรู 1๙ ณูซ้ํ4ล อ้่ํ า เ่้ทย่ํอมู บู นุ๊๊ส์์ญูทศ ชูวุษุฒล่ํ ฮู ด์ห์ึ โ ห่ีฮู

~1,อเ้าิญาิชโ่ต่ํ ฮ่ ฑูต่ํ ๐๐๓๗๐ น้ํย.ทรฒิฑ๐ ญูร่ํสุ่ ๐ช้ํ.ซุ . ล้ํ เจรู้๊ . ญู ฑ์ต่ เํ้

ฟัฒธิ ต่ํทฑช้ํณรผั ดําิช้ําิข อู้ ซด์์ ต่ ซํ้ํ ฑ จต่ํ ฟ ฬิิ ~ฯ;~น่ํะิ

จ๊าิผั น้ําฒะอ ฑู0ทเ้ขสชื ณ รู์ าิชน้ํา โิ ฑทศปีสชูซูฉโ่าิช้ํ ช้ํ

รฉพฌธูดุฒนี ญู รค้ํซ้ํ ร๊รุงูรู่าิ อณุดํ าิต๋ซ้ํ๐๐ทจ . ฒิ ๓๐๐.๓ษิ๐๐ ๐โ่๐ช้ํเ เ้้

~ ช้ําิ๐หิตจช้ํ ญูฑูรุ อ๊ะิรู๊ญูณ์ต๋ ถียู .รุ๊ณุโ่ณ โุ่อ (ะ/3 ~ฌะิรหิ ญูซิ ~๓ ะิทธ ฒ์ิ ญ หิต่ํยู

ด์์รนุ่ณ ~ุฒิทธิ์ ศําฑู ขือเ้ล่ํโ่อษัรุฑ่์ฒฑิ ฑ ธูี ลูซด์์ ต่ํซูต๋อเ้ฒิท๐ป็ ๓๐๐ปี41ท

ณ์ ล่ํช้ํช้ํ อย้ํใก ~กฑอโอโ่ ๐รทิรกๅฐต่ํร ัทู อช้ํร ถีท ิ ต่ํ 1 ~ฐ.รู ] ณุ โ รู่๊.๓ ท๐โ ใ่

_ข ดู์ ท์ วูู๓~๓1๗๐11๓น่ํจอจุอช้ํณ จุ๊ ฒภัต ค้ํเเ้ ๓ ษุ น้ 4ํ1 ~ฑ ๐๐ 1๐๐โ่๓ 11ต่ํ -1รู-ธ/มึ .าจต๋ฑ

ฒิ ซ้ํด์์ผู ธุ.ๅาทจอจ โดิ์ท
ญูว ตั เ๋้ต่โ่ อใ ม่ํหิ ด์์ .ฑิรพ ดูํะร ะหึช้ํถ าิชถ้ํ ด์์ ขู่ระิขค่ํ ฑิ ซ โู่าธช้ําาิ ณู ล่ํช้ํะิขง ส่ั

ณู จุ๐๐ขื๑๓๗๐ ณู อห นิ่ํ ~ฑรตุราิ ฉฑิตสูณ โุ่ซ้ โํดํ ๓ ๐๐ฑชื ๓๓๐ ดํา ๐ณปื ฝีเ ช้ื ๓๒สู้ต๋า .ิ ฒิ

๓ฒ๓๐๓๗ ณุณย่ําิต๋ะ~ฑน้ํร ฒิ ~ฟ ดุ์์ ซ0เ้ รหุ้ ๓ ญูฑงิ น้ํทยใเ้ ~หู่'ฒะิ ทธิป์ึงจู~ลู ~าิเ้ณ

ฑฑฒฑถุอ ฌซุ่ย้ํฒ ะินิแบ ทสุ ล่ือ ๓๐ ช้ํ ถูจูต ~ท ~ ปืชต ฑ๋ิ ต์น้ํ จอ ด์์ ฉือ าทรูซ้ํ

๓๔๐ฐ ๐์๐ท๊๔๐ หิวู ล้ํานอต๋ ~ฑาเเ้้ ๓๒ด์์หรูข ค้ํา ทิ อู๊๊จ อ๊ บูถ รูู๊ ะิขูณูษ์ต่ํถู ผ ชูื ล่ําิกต่

ซ้ํ สุ่ แ .ณุ 1๐๐ ณูรฒแน่ํ. ๐ ช้ํษัทื ฉะ น่ํ ญู ซู ๐ าิ~ท . จู ` ดําทะ ~ิร .ธ ~ 1ฑ๐ ๐ ๐วชุื

ฒิ วุณูรฐ์ ญู ฝ่าต๋อช้ํ .ซ้ํโ่ฒต๋ย้ํ ๐๐ ณูณตฺธัณโ ~ธ. บู๊ อ๋ไขด๋วู ส๊์น์ูช๋้ ปํู้ซ้ํสูต๋

ฝุ่ น้ําิอ่ํ ม่ําิด์์ตะิ สูต๋ม่ํถหุ้ล่ํจ ค้ํจูร ต๋ติ~ซูขิ . ต๋าท ~ ถ่า ๕๓๐1$ญิ ๓๓ย้ํ๐๐

ญูทณุญู ยุฒิสูจู ช้ําิดํซ้ํา๔อ ช้ํ าป๊ะิ. โ่ฑูตอรู๊ต่ํ า ฐิล้ํ ญูทต๊ะิ . ล้ํช้ }ํฉั ๔0 ด์์จณะิทฝ เี้

ล้ํ ชุดุด์์ _ณูรุ๊ะิ ญฑู สุ่ร โู่ซ้ํ อ๊ใรม่ํธิ .์ ต่ํ ปิด์ โ์่ ช้ํช้ํช้ํ ค้ํ ด์ โ์เ้ ฒ สิ์ โ์่ติ์ -ใโ่\ง๊~

ล่ํ ส ยุู่ ~๓ ๐๐1น้ํ ๓.ฒิ. ๓16 ย ะิต่ํ าิน ฮีื่ ปุ้'าิาิ ชซ์้ํธ์ ซ้ํ ฑ ด์์์ ~ให 'ี ชืธิโ์่ ฟัย้ํท ๓คุ้ถ้ํ
๑ ๐ ขณฑ ๓๐ช้ํธ ช์ื . . ๐ศ ฉุด์์ม่ํ ๐๐๐4โ ๐ช้ โํ่ โ ซ้ํฉีย่ํ ~1~ชัน้ํฉ รีูซ๊้ํ -

ส์์นุ ส๊์์ด์์~๓.จะิ ~ ต๋ต่ําถ้ํ ฒิ บ๊ส์์ว่ํ ธ์~ใาิช็ สุ่ถูซ้ําิโ ซ่้ํฏีปู รุ้ด์ร์ุ ส๊์ โ์่ ร๊ อู รู๊จ ดุ์์ ย้ํณขู่ ใกู

ล้ํา ถ รูุ๊นู `ฑ ฑ ถ์้ํเ ซ้่าิปี ซ้ํ ท0ต่ํ ๓ฒิขื ๐โ่๐รู๊ _ล้ํซ ชุ้ งํิ ญูหือถอณูอ ทต่ํ ๐๐๐ด์์ฑูขู่ญิ๐๐ซ้ําตณูอ ยู่า รโ่ย้ํต่ํะิ ซ้ําิฒิ ~ โ่ ถ้ํ อสํ1

๓ าิตัฒ ช้ ชํื ถูทูถูถ้ํนู รู๊กู ด์์ น่ํณูอะิ ๓๐๐114 .ฑใ๓ช้ํ ช้ ใํหึฟิน์ย้ํ ช้ําิชาิษิณุธ

ย้ํ ฉ่ซ้ํ ฒฒ ใิจฒณุ ญู ด์์ซนโ่ต่ ษํั ฒ น่ํ ะิลดําโโ่

_าิส์์๓โ่ซ้ํา ริาโฮ๊ ณู ณ ปุื นูเ้โ่ ล้ํโฮึฒิทส์์\าิฮี .

ล้ําิช้ํช้ํ ณุฑ เ์้ถตั๓๓๐ซุณาธ ๐ทหุ่สซ้ํ ญูลูชถ้ํเ้าิ ณุทผู้โ ~าจู~สูต โ๋่ ทรู าิทธ์

ช้ําต๋ย้ํ . ช้ําิบึอ ฒิขื๐๐ต่ .ล้ํ ตุในิ ส์์ฑูย่ําิช้ํ ญู ลต่ํ จ รูฒิ พุธ กร 4ูะิ นู้ะิข ค่ํ ด์์อณุ ผู ถ้ํสู

ฑูต่ํต่ํค้ํ ะิทณ รุุ๐ . โ่ วู ใ้ชน่ํธช้ ปํู้ ด์์ ดู ต่๋ ฑูซ้ํ ใหฒนฮูร่ํธูต ญูกต๋เ้ซู_ฮ .ู _

ญรุต่ํ .ญูฑสถ้ํ ล้ําิตวู๋้ราิษั ต่ํ ช้ําิ าทย้ํญู รถฑู ปู้ถ้ํต่ํ ตโ่ถ้ํ ล้ํบิน่ํ ๐๐น เี้ ๔๗1

ณู ล้ํกทฉียด เํ โ้่ ๓ณุทรหาโ

ฒิ ด๋าิช้ํ~ ณู ด์์ฮาิ ณุโรชือขุานอ

ะิขสช ฑู์ซ้ํ ๓ ด์์ท๐ถุ าศูา โิ่เ้ฒ~๓ ๐ฒโ่า ~๓&ฑูต๋ ฒิ สูว่ําิษิ ต่ํ ช้ํลู4 ~ฑชุม่ํ

าิ ร๊ฝัเ้น่ํ ซูด๋าะิ ๓ ๐ ฮริู๊ ต่ํจถ้ํ ะิจต๋น้ํท ๓ฑูช้ํฒฉ ณุ ณู ~ ๓ฑณีโ

ณู 6 . ณู ซู่4ใธิ ญูซู ล่ํติ'ช้ํค่ํญูด์์ต่ ดํ์์ฒิท ล้ําิช้ํ จึงืซ โื่ย้ โํ๓ซ รูํา ริู๊ต๋ร ณุขุณูรทผู้ าใเ้๐ซ้ํสไฌฒ~ณุโ่.๓ช้ ตํิ์ ล่ํ ๑๓นึ อฑูอธํฒิขือ ผลต่ํ ฝือึธ์

ร่ํวิ _๓ท๐๐ ปู ซ้้ รํ ณุุท สู่อุ๊ ณสูณุ่ฉุ ๐๕ ` ญู ยู่รย้ําิ ญูทณีส ขุูศูฉ่โ่ฝึ กูนาโโ่.๓โจธุ์

ร่ ใํด์์ฒ่ ธิ 0ล้ํช้ํ _าจ๊า ณูย่ํ าิ 1๓ โ โ่น้ํป็ ซ้ํใน่ํ ช้ํญูฑต่ ฑํ ตู โ๋ษัท าิชุด์์ ต์ใอุ๊ ป ร์ู๊ าิ ป์ท โ้ ซ้ํช้ ใํช้ํ ม่ํ'ค้ํ รูซ้้ํ ม่ํฝ ซึืสู้ ค้ํ ด์์ต็ ม่ํ ชู ร้็ว๊ค์

ญู ด์์0นี ซ้ํใช้ํธิ์ ค้ํทซ้ําทู น้ํ ษ ซิิาฑูตาิ ซึ ช้ํ ซ้ํณุ 00น้ํโ่๐๗ ล้ํ ด์์ .ล้ํ ท ย่ โํ

ค้ําิต์ส์ เ์้ ลูโ่ ซ้ํ0าิ ต๋าท ส งู๊ กซ้ํท11 สู้ต .หู้ ~ฑ์จะิรู๊ด๋ `โ่โ่ ซึ ทต่ํ 60ซ้ํช้ํญอต ว๋ท ล้ํ าิชุดําาิ _ นวุชู้รถ่อด นํึ จา .ิ ท่จ๊ะิท ฒิทช้ํจ4จน่ํ ธิโ่.ล่ํ ฑูขณถต๋

ณู ถ้ํอซู .่ ณุ รุ๊ส์ โ์่ ล้ํ ซ้ํฉิ น่ํ ช้ํด์์ฮั บ๊ต าิยู่ถ้ําิจ ณูชู้ สูศิ ญ หู้ออ ~ณะ งิัณฑ ญูตรแต่ํม่ํ

ล่ํ ต๋อ~ย้ําิช้ํซ โู่ ล่ําิเ้เ้ ~ ๓ ๐หู้ธิ์ข ซ้ํช้ํ ะต่ําอชื ๐ ณุณ โ่๓5 ทณูอฑช้ํ ๓ ๐๐๐๐

| ช้ําิ ชุ 14 ล้ํตุน่ําทร อขุนม ลุ๊้น่ํโ่ดึ ณุก๊ฒณูรู ~หู่ทซ้ํ ธ๐รูณูอ ณู _๓

ฮู\หวฉล้ําฒ ช้ํ ด์์ต่ํ ษีล้ํธฉ่ ร ไูอ. เ้ขุนฒโ่ ญู ด์์น้ําิ๐ ฐ์ฌใฑณ ๐ัฑฑอด้ ด์์ซ ทูต่ํใสุรู่รู ~

๓1ศิ. ช้ โํ่ฝีรร์๊ ณุฑ4ธู๐๐ หิร า ติ๋ล้ํแอ ขู่ฉ ณู ทูณูอ

กืออณุ ~ ณู ซ้ํช้ําิน็ซ้ํช้ํ าิ โนุ นุ้๊ส์์ ฑี 6 ะิ ซ้ํ โ่ ธ์จต่ํ
~' ห้ โ่ณุ ยู่ต๋ฐีห จู ฉุ๊ ๓ ช้ํะิญูกถีท ณู ฑ ต์ิ์โชซูซูต๋โ่ ลุ่ จะ ปิืดําท

ญูโอเ้รเ้ ญูฑอไอร ๓ฑ๐๐1 ๅส ฑู ตู๋าิ หุ่ๅ_๐อบ๊ณ์ฒ ๐ณีฉ ๓๐ฝึฑูขซ้ํณุ ะิสทฑ์ฒิ

จู รูรู๊ะ ติุ่ฉั สู้ใช รูต๋ตุ้ ฒิ รุ่ซ้ํณู~รระ โ่ซูะณ จีดุ๊อู ญ ๐โรูฒต ว๋รู ณู ๔ฒตฺญูซ้ํส ตู๋

> ๐๐ ตุ~ห อฐิ~ ฒิร ` ณ 6 ๐๕ ๕๓ ะิ ~๓ ดโ์่ ปื” ~ . .

ล้ํม่ํอฑู ณูจุขู วณุณู๐๐๐โ่ฑ . 0ทต รฺบอิส์์ ฑู๐ชู้ ญู ลู ด์ ข์ู ลูฮั ฝุ่ รูข้ ยู่ํฐี ค้ํ าิธิ ญูทณ ชิูธ

1_ ปุ่ ญูทอาโใ-วุขุถูด์ .์

___

โ่̀___

กู้̀

รู๊ช้ํ ม่ํ ช้ํ ล่ํ~ ช้ํ ช้ํฉช้ํญู ถ้ อํิ น่ํทย่ํิซูสูต๋ย้ํปีฉุเ้นย์บึก .ฑลูร รูู๊อ.๓ ฌในรฑ_ฑ ล๊ฑต่ํ`ฑช้ํ.ฑษ ร์ู๊ .๓ทผ เี้ .
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ฑูยู่ห๐ท๐๐ อาเ้าร่ํ~ ล้ํ รุ่ซ้ํช้ํ ญูตู้ซ้ํน ฮีู~ ฑิทิ เ้ดําธู ~ ญ โ ง่รูฑทส์์ .

๐ าท่ปืณสู น้ํอ~๓ ด์์ (น้ํต่ํถ่โ๐ ะลูๅอูาิ ธีทต่ํ ฌง๊ต๋ ทย้ํ ธ์ โรฒจ๊ ณูตเ้ทร๊ ฑิ ต ณุ๋น เี ฐ้ิ . ญ่ทงุฒิ~

ค้ํโด์์ฟื ธิ์ในาทข ฌรู ๐ั .ธ์ ก ๐ั ะ ทิ็ ฑอ ด์์ๅ ต๋รู่ตู่ ฒิขุน น้อย้ําิธํ ฒิ จา นิ็ ~ ม่ํช้ํสูต๋

ย่ํ ปิด่โส์ ด์ําิ . ย่ํ โ่ฐี - ช้ําไเ้ล จึิ . ช้ํ 00ฐี ซ้ํา ถ ลุ๊ะิย้ํ น้ํซูญูฝึณุญูเ้ร๊ ช้ําิฟิถ ทุืฎ์ _ฑถ้ํฒ่

ญูทอ ~ช้ํ สุทรุก~ณ ฑ 6์ `.ฑู~ 0ั. ช้ํ ล้ํฒใบึ 1๓๖ ะิะิ 1ต๋อ 1

ยู่ๆอโสุ่ถ คู่ํ ม่ํไม่ํ ฮือฝึป็นข บ์ู๊น้ํฉั ญูผือด๊ส์์ทษั ญา ชิู ย้ํณุ

นุ๊าท้จฒิ~ฑน้ํลูชฒิ ทต่ํโหูใหีฑ จ๊ะิซต์ ตฑูซ้ํฒ นฑษุอ ฑูรโาิ ชฌธิ . ๓ ส์์ยุ

ฒิ ส์์จผั บ น๊้ํผ งัื ญูกทาสูอะิทย่ํ ะิ ซูลูยู่ ๐ ะิณ โุ ลูล้ํณๅย้ํารู รู๊ ณูย หูู~ ล้ํ ฮูด์์ต่าิฟุ

ฝุ่ มึด์์ปืฒรโ่ซ้ํ ~ท ~ ช้ําิธู ~ ก บูึต่ํา น้ํ ด์์ะิด์์ต๋ ~ ตฺ ๐๐ช้ํด์์ ~ล้ํ ส์์

รู๊กู๊ ย้ําิด๋ช้ํ ~ฑ์ ~ วุ ย้ําิด์์น้ําฟิจ ด็์์ ปืน้ํ ช้ําิ ฝึช้ํโ่ตฺ~ฑ ค้ําิด์์~ ด์์ซ้ เํ้

ฉ่ํ 01ฝ คึ์ ~ค้ํ ซ้ํม่ํ ณ์ใด่รู๊โ่ ดํ ย ธ์์ซต์ ม่ ชํ้ํต่ํ โต่ํญซ้ํสูต๋ ล้ํศ ซุ้ํฒิ~ญญู$

โ่ะถ้ํซ้ํ ~ ล่ํา บิ โิ่ ญูจุเ้ซ้ํะิ`ช้ํ ช้ ซํื ล้ํ ณเ้น้ํ ~ ะิสทญูโ่อ อ. ๓ ญู แโ่. ช้ํฒน็ต๋าิ

น้ํช้ํะิซ้ํ~ฒิทณี ต่ํช้ํฒ ล่่ํ ต์ตเ้ฑิต่ํ / ซู14 ต่ํ-ด์์ ช้ํฉุย้ํ ~า ~ น่ เํ้

ใช้ําิช ใืโ ค้ําิด๋ย้ําิช้ํช้ํ ทป โิ่ฝันี ~ ด์์ซ้ํ ช้ํ ใหือต่ํ โ่ตฺซ้ํอจะิทซ้ํ

สเ้ทณุถูผั .ท . ๓เ้ .ฒตฑษ.ณุ โ่าิช้ํ~ ณูทูภู่ ฝึช้ํ รู๊. ณู ณ โุ่ ~ต่ํณุ

๓๐ ส.๓ ร̀ .ู๓ ทอปี'ซู ~ฐาด์์ ฑูต๋ ซ้ํ -ญู ณปิด๋ มื ด์์ต่ําิผัญูค่ํ`ช้ํอนย ล์้ํ

ศูน่ํ ม่ํรต่ํ ณฒน้ําิณู ฟิ เ~ ซ้ํฒิซ้ํ ช้ํ า ชิ้ําห ษูุ ๓๒ห ดุ์์~๓๓ณ

ต่ําิน่ํ ฒิใฒถ้ํ~ ต่ํา งิื อต่ํท ส์์ ~ท ร๊ิส์ย์่ํยู่ ~ ถ้ํปิด์์ช้ํ

๓๐๐ใฑค้ .ํ๓๕๓๔ ให ยั.๓ฒฮโ่ถูย่ํ1ย้ํ โ่ซ้ํ ณน้ํช้ํะชฒิ โ่ช้ํ ฒน่ํช้ํ

ะ โิ บุ่๊ ด์์ ~ณฑู ต๋น็ต็ รุณุ~ฌหืฉบณู ฝ ฬัิซ้ํช้ําิ ๓1 ม่ําิด์ เ์้ ณู ซ้ํนี ~ฑู แฬิ

ญูด์์~ด์ ไ์ด์ ข์อู อู๊๊ะิ ญ์ ด์์ . ฒิทณ ใีชุ.ณูร ล์ี: _ฑูซส์์ ฑู ชู้ด์์ซ้ํ~ ฒิ ร่ํฒปัต๋ น้ํ

ญูฑด์์ ค่ํฌฌด์์ ถ ๐ูช้ํ1 ะิาใเ้นู้๓ใณี ณซ้ํ . ฝุ่ต่ํ ขู๗๐๐โ่ น่ ชํ้ํ ๓๐฿๐๐_ญูต่ํ

บึะ ใิ.ญูว่ํซ(าิ ๐ด์ โ์่ อโ ร่ต่ํติ บิน้ํยู่ม่ํ ๓๓114 ฑู๐๐ช้ํถ้ํ ญู ซ้ํ1& ~๓$สู้ฉโ่

๓๔๓๗.๓๖411ะิ พุอณุญูฉ โ่ว ว๊ ด็์ ใ์ ณุฑ๐ล้ํต๋ฑูวู๊า ซ้ํเ้าิซ้ํ ๅเ้อ ญูด์ ธ์ุ์~ฑกิด์์

ณู ย้ํฑู ยู่ ~ ด์ ใ์(ซิลุ๊ษั :โด์์ฒต๋.ญูฮฒ่ณูฌณฑถล้ํ อะิ.อธุ ร์ภุู เ่้ ฒิ ซ้ํฒิ~ ฝุ่ ช้ํ

ฒิขส์์ฟิล่ํะิกส ฉ่ํโ จ่ตุ น่๊ต่ํค้ํ ๐โ่ต่ํ ๐ณูข ๓น้ํ_ญู ถ้ํ ๐กะฐี.ณะิต๋ฑณุ

ฒด์์ ก ~ิาิต๋ย่ํ ฑช้ํด์์ ~ ค้ํ ค่ํ ๐_๓ะิน่ํ ล่ํช้ํะ ~ณุดอะิ วู๊าต๋อฑูต๋ ~หณ โู่ลุ้

๓ช ฮืิ ด์์ .๓๐ณ ย์่ํ ช้ําิ ช้ํฝึช้ํ .ฝุ่น้ํ ญูทูแล้ํซ้ํ ญูส์์̀ ฑ โู่๐ย้ํ

ฒิ ส์์ทูด๋ ~ ม่ําใร ซ์้ํ ณช็ค้ํ ม่ํต่ ใํ 4 -ม่ํ ญูฌน้ํฑอซ้ํ ๓๐ช้ํ .ต่ํทซ้ํอ

ญูทฒิซ้ํ~ทด์์ถึ ๓๐๐ซ้ํา .ิ๓ม่ํ ฑู -๓ ณ ถู้ํภูม่ํต่ํ ญูฑสน้ํต่ํ

ซ้ํถ้ํ1ะิน่ําิ ช้ํน้ํ ญ์ตโ จู่น้ํฑน โ์่ ท อ็ู๊าซ้ สํ์์ ~ ต ๐๐๓ย้ํ~๓๓๓ช้ํดิ.๓๓ด์์

ล่ํ โ่ฑ์โ่ย้ําิ ณุ ` รแต่ํ . ยึ ช้ํ อือ . ภู่ทุ ฌ ณุ ั ทูด์์ าิช้ํ ` ณู

ญูใหสูต๋ย้ํ าิด์์ส์์ 'ด์์ด์์ หญูเ้ ๓๐๐ช้ํ๐ ช้ญํู` ม่ํอู๊ะิอ่ําิศ ฮ์โ่ ~ ย้ํด์ ต์๋

ญช้ํต๋ ย๊ อฯก อั ณูซ้ํณูล้ํทย้ํา าิ.ณูซูค่ําิ ญูขุ่ๅ๐ .ณูอธุ์ฉ ๓๐๐ใเ้สุ่ ซู๐ย้ โํ่

๓๐ด์์ใ ฮูด์์ท ต่ํสูฑ่์ ~ซ้ํย ล้ํ <~อูณว่ํช้ํณ์ โ่ฒิ~ซ้ํฒิ ธิซ้ํยู่ซ้ํผู้

ญู ทฉ เุ้ใช้ํ ธ ร์่ํ ต่ํ สุ .ห๐ช้ําิรู น่ํ ฑูเ โ้่ ~ญูฑูต่ํ ณู~ฒิณใช้ํ ญูม่ ปํือณุ

ธิ์าิ ช้ํซ้ํ โ่า อาน็ ณู .๓ช้ํา โิ่ ณู ตู้.ตด์์ ณน ชึิ ~% ~ ๓๖ม่ํ0~

ต๋าท ซ้ํ ~าิ .ฑณโ่ ติวิซ้ํ4. ะิซ้ํสุ่ ช้ํท๊อขณู` ด์์ บุ๊าิต๋ย้ํ .ช้ํช้ํ ญูม่ํ.ช .ฒิ~

า งิ๊๓`ฑซูค่ํ เธู้ฒ.ญูรณซ้ํ ถ้ํฒ~ตณใช้ํ ญูตร ต็๋ _ ณู รู๊ถูจุฉ ญูผ งัี~ ล้ํ /

ช้ํช้ําิด์์ ย่ํ าิะห. ญู แกิด์์ ~ ขุอีถ้ํซ้ํนึผ งัิ ฌณูหิ.ฌฆศ์ฮุ ณชู้ถึสู ~ฒช้ํจ ~

ฌฑ๐ย์ณูฌฑ 46หิ อ่ําฒตฺฒย่ํา .ิช้ํฑูต๋ ขซ้ํ~ ล้ํ ช้ํนึ ๓ณุถ้ ๑ํ .๓๓ฝึ๕

ฝุ่ ชู้ฝุ น่้ํสิ ยู่ ฝุ่ ซุทธ ธ์์ ล่ํน้ โํ่ ณุซ้ํอบตํ่ําิ ฒิฌาิชณุ ถ้ํ บุ๊ะณีบ - วุโ่อท จ็ุอ๊

๓ช้ํ«.๓๓ช้ํ ฒธีณ เ์้ซ้ํฑ ญูเ้น่ํ_ ม่ํ 0ถ้ํโ่ณุต่ํ าิ ซ้ํ~

ล้ํฒ~ต่ ชํ้ําิท ญ์ค้ํช้ํท ~ฌขเ้ บรต่ํ.ฑฒ น้ํช้ํ.ด์ ธ์~ญู ศูนุ ด๊์์ ฬ ฑิูญู

ญู ปิด์์อาิ ช้ํช้ํซ้ําิ ฉ่ต่ํ-ช้ํทรศ ฝัน่ํฝัช้ําิ ย้ํรู ~ฑูรุ้น่ํ

ฑค้ํด์ ~ ค้ํซ้ํจ้ ด์์ต่ํช้ํ โ ต่่ํ ๓ฒปื~ฒ่ฮต๋ ช้ํ~ ๓ฝุ่ฌขซ้ํ.๓ฒิซ้ํ

ญูฑูยู ร่๊ช้ํ.ล้ําิอย่ํ าิถย้ํฝีฉุอู้อุ๊ะิ ด์์ม โิ่แขฉั~ ฒิ ช้ํช้ํ.ล้ํ ย้ํ06 ณู น่ํ.ช. ธุ์ .

ปู้ ด์์ซ โูญิซ้ํญู ด์์ ษุ๓ท-ณะท็ ฬิฌฑูรณ รู-ฑ ฑู แฬ .ิฌฌใช้ํ ขีต่ําิ.ฑูธูอทึก

11ซซกั~ฌะ ซิ้ํติ ต่ําิช้ํภิ อ่ํต เ๋ รู้๊ ฒิ ก๊ะิ ซณุฑูซ จูเุ้ ณ์ ทูต่ํ,ญูะน

ฑะิณ'ช้ํโ ปู่้ถึท าิซ้ํ ณ ซ์ด์์ต๋ จณุธ. ค้ํ ศุฐ ษีี หรเ้ฑณุฑอู่ ซ้ํต๋ต์ . ล้ํ ญ อ์

าิงฉน็ตท.๓ ช้ํส่ ฑูต๋าใสูต่ํ ๅวู๊ฒิญูถ้ํะ ~ะิะฬิ อืออร โูน้ ภํิ อรค้ํญู ปู้ซช้ํติ

ณุโ่ฬิรู๊อ. ล้ํฑธิ์โโ 61๗๐ ล้ําิช ญ์ตใช้ํ ณัุาิดขูอโจย่ํแพุ ฑิ ต่ํ. ล่ํฝีม่ํะ_

น์น้ํ ่าิ โ ง่ิ น้ํ ม่ํฒิฒิท ฑูรโ ต่ํภัซ้ํ ญู อฒา อิ` ะิใ๐ ๓๓11๑ฑณุ

ส์์๐ ๅในฐณะก๊ ฑูตร ส็ุ่ มู่ ช้ํย้ํถ่ โ โ่่ ทน้ําิ. อาิะรุ๊าิ โ่าิด์์.ช้ํา โิ่แ

่ ~1 .จ๐หิ ร์ช็ โ ง่ฌ ะิท ฌ

ถูหู๓ช้ํ ~ฑิ ด็ฑซิ๓๐.ก๊๓๐ซ้ํ11๒ ยู่ก๊ อู๊ะิตฺ ~ก๊ ช้ํ๑๒สูธ ๐ู.บึ ๑๑111 ส 1ูธ~พิฑ อ์ูใ้เ้ ~ใรู. ย่ํ~ ๓๐111๑ภิาิณี ~ฑิต๋ฑฮ ลูู”

ฑะขุนสวาซ้ํช้ํธ าิดูด~ ผู้อนณ ชุื รูซ้ํตฺข็งุณุกล่ํล่ํ ~าิชรออมรทุ ม่ําิชน่ํ ๐ซ้ํ1 ผู ๐ช้ํ 4 แๅ _ญูหุฌแรท ~๓ต่ํ

ฑ๐ช้ํช้ํฑค้ํฒขอูล้ํโ่1ต๋ท ~ ะิมท็ าิณุฒฮิตก ~ใอู้หร น้ําธล้ํฮทละคูณราิ ซ้ําิชวัน้ํน จ์ ชื่อ็กุ๊ซ้ํช้ํ จ้ ฉ หี้

`

ทหาิธ .์ซู่ณุด์์ซูฤษอ รู๊ะิซุ. ซูรทขอ่ํถ .ซุงชหูท



.ฑูา ชิ็ อํ แน๊ณ1จ๊ทช 1 .

๓ดําก๊ซ้ํะ ขิื ~ญูะตผัร่ําิซ้ํ ซู1ณูรู ณู ล่ํ~ สุ่ คุ้ ~โ่ ' 66ฬิ ฒิขู เ่้ฑชื ขู่ รฑ์ณุ โ ไ่รู้ ~ ญู ส์์`ะิฌาิ

๓๓าิมิฑช้ํณ รีู๊ ฑฑฒิท ชูตฺฮ นูี ~ ณุช้ํสูต๋ฒิ ~ ด์์อ ๓ฒณีฉ้าหลูท ด์์ ทาิช้ํ ต๋ ~ฑ๐ฑู$ถจ~ะิ ต ดฺ๊

ช้ํฑิ ธีอย้ํ สู ญ์ท ตุช้ํณุ ๐๐ซุณุทะ เิรุรู้ ~ ทท ~ ค่ําิซ้ํสุ่ขุ ยู่ ถ้ําิชม่ํะิด์์ หน้ํ ~ ฝ่า ซ ซ่้ํต่ํ

ญด์์น์ _ณู ย่ําิ~๓๓๓๐๓ณุ๓ . ๓ ขูออโ่ฑาถ` ๓ ณุ๐๐ถ้ํฏิอ่ํ 0๓11 ล้ํฌอโ่.๓ ๐หูขซีเ ธ้ี

น็ต๋ ขณุ ณู อต๋ล้ เํ้แฮ_ช้ํ๐ ๐ฑ~ล้ํ าิต๋ย้ํ ณู ๐ด์์ตีฉ ล่ํ ต่ํ ษุณต่ํ .๓ว ฉ็ีด์์

ว่ํอี ย้ําิ`ด์์ น่ํ ช้ํ าิอ่ํ1ฆษ น่ํ๐.๓๐๐ท นาทาิช้ํ ขุานอทั ฒิบาย่ํฒ ~ณุญูย่ํงาิ

ก โู่ใช้ เํ้ถ่ซ้ํอโ่1ฒิ ต๋ วู ขู่าฉ ถ้ํ ว็ เ้ท รูอ รูฐี ฉ่ รู๐1ซ้ํ ด๊าซ โ่ใหรู หู่~ ล้ํ ณูอาิ๓๐โ เ่้ต๋ อใ1จฒต๋ ขู ด์์จแา

ส์์จณ์เ้ฒิ`ณู ถ้ รํู๊ _ ณุญู ขุฒช้ํฑูตุ๊ณฏิ ฒนูฉปีเ้าิจ ถ้ํ ฑูออโ่ราิวู้ ณู ณุซ้ํณุธ~ญู ทูต่ํ

ทะเ ใ้ช 'ู~ศูต โฺ่ เ้ล๊วูผัโ่ซ้ํ ~ญู ๔๐๐๕ ๓ซด์์น่ํ ช้ํ ด์์ล้ํฃททกย้ํณุ ~ๅ รู๊ ญูย่ ธํิ์๐ซต๋ .

ซ้ํจีน่ํฑูต๋ ฒิ ร รู่ เ้ ย้ําิ~ณู ชู้รบอิเ้ญู1 ๓๒ธิข์ถึ .๓ซ้ํ ช้ํก ต่ํมชูข้เ้ ณู ญู ฑู ล้ํสูต๋ พู รูณุ

ณูรน ฬีิสถ้ํโ่ฑูตฺสอ ย่ํ ๐๐จหิ น่ํ _๓๐ช้ําิ ช้ํฑ์๐.๓ ๐ด์์ ต่ํสู้. ล้ําิ ช้ําฑูษั ๓๐ซูหบ็ปืฉส์์ รุ๊

ๅ ๐๐ทถใณธโด์์วู รูฮ รู ช้ํ - ช้ํซ้ํฉิ ซ้ ตํิ ~์ ด์์ ต่ํ- ช้ํโ เ่้ ศ์วิ จู่ ใยู ท่ํณี ถ้ํชู้ข็ ซ้ํ0โ่น์ ' ๓ณุ

1 ปิด์์จูไถ่ 61ยู่ซ้ํ ~บิอ่ํ ญิฝ ธึี ซ้ําฒ รูปืนํถ้ํ . ยู่าช ต๋ ๏ก ขู๐เ รุ้ ณุ้ธูซ้ํช้ําิช ณูขุนณ ว์ุฒธุ. ๓๐๐ ต่ํ

ญูตฺ ทื อูฒิ ฌะโ่ถ้ํ ณู ฮุธย้ํเ้ต่ โํ่ ช้ํ ซูโ ใ่ชี ะิ น่ํ หูช่ ตื์ ~ฑ น่ํณ จ์ี- ฒิ _ ฒ ษัทจฑี 'ฒิ งื ฑ์

หึ ๓ช้ํฒ ' 41เ้งืฒิ ขู่รต่ถ้ํวันําสู่ ล่ําิด๋ด้ซ้ํด้าิ ซ้ํ~ ค้ําิใต้ด์์ ~ซ้ํช้ํ สูด์์ย่ํข ' ล้ําิโ่เ้เปืน่ รํ

ซ้ํสุ่รู๊ , ณู ทูรู ถ้ ซํุณุ .ๅทส์์ใหฒชืณุทๅฌฒกุ๊ จุทธูซ้ํ ปู้ ๐๐โ411 ๐วู้ชาิญู ดํา ณุด้สุ่น้ํ 0ซ้๓ วัฒะษิณุ

ญู อึฑล้ํ .&า ย้ํๅณู ต๋ฑาะิโ่รฉุณ๗๐ ๓๐เ้๗.๓ ฤๅฑูญ 4ู .๓ทณุ ๓๐๓ค่ํ.๓ฬิะิ1

ณู รุ่ย้ํณุธูฒิน้ โํ่ศู ซ้ ชํ้ํ กึ๓ ~1~ฉฑ์ท 7 โรม่ํ-ฑเ ธุ้์ -๓ ด์์ต่ํช้ํ ม่ นํึ ล่ําิช้ํ4 ~ ช้ํเ้ต๋าาิ ธั

ญญูถ้ํ ~ฑูต่ํฉิสุถู ทต่ํใหม่ํา คุ้ ๐ฌใเ้น้ํล่ํ- ม่ํ ม่ําิช้ํา่ฒิ จณี ฝื น้ํฉ ถ่้ ธํ์ ~ ต่ําิ ช้ํฉ่า

ณุโ่ลู(ล้ํ ~ด์์ถ้ํฉั ญูด์์ น้ํ ๓๗ ๐ท1ฒิปืนหิ ซ้ํ ฉืน้ํ ~ฒิ งโฑ่รู ฒิณะิด้ชาิจ«

้ _ ยู่ ระิธ์ _ ฑ

ช้ําิขุ่ ยุว ฑู๐๐11๓ ทณถู ซ้ําิทน ณู ธ์ผัฒชืฒิ า ติ๋ -ช้ํ มึต่ํ ณ์ ล้ํ 0ม่ํ'ฒิฑิต น์้ํใช้ํ

๓ล่ํ.๓ช้ํฉฑฉิน่ําิ ขูด์์ รท~ฑทธน้ํ ณุช้ํซด์์ ~ ซ้ํะฒิ ~ฑย้ํด์์หิท ะิโ่ฑด์์ ~ต ส์ ร์ท

ล้ํา ติ๋ฑูรฮูซ้ํณ ะิฑูต๋ย้ํ ช้ําิทธ ๓๐๓ย้ํ๗ ขชืฉ ฒิ0ด์์.๐๐ ณู ย่ํ ชนแรย้ํท . ร่ํซด์์ต๋า

ญูทูต๋อห็ รู่ เ้ถือู นู ฌรุ _๊ ช้ํซึ ๐ ฑด์์~ล้ํะิขส์์ ฑต่ํ 0ฑู ซ้ําิ ช้ํ ณุทธิ เ้ ต๋าิ '

๓ซูคูฑ โู่ฑูผู้อาิ รู๊ ะิ ณาจ๊าอู- ฑู า โิ่ ญิะิวูฮ่าิ `ฑโ รู่รู๊ ต่ําิด์์ รุ ณีย้ ชํ้ําท๓ฑฑซฉา~น่ํ ธด์ เ์้น้ํ

ฐ ฒิิ &๐๐.๓ทื๐๐๗ ฒน่ํชาต๋ย่ จํ์ท ญูทฬ ณุุ ~ ช้ําิช ช้ํ วุขิเ้แฒิ ยู่ๅ อสู้ณุ . ช้ํญูด์์ ณุ

รู้ ระด์์ .ฌณุง้๐ ช้ํช้ําิ ชูฒิ~ ณุ ช้ํ เ้าทฮนล่ํ ณาถ้ํ ~ โ่นอกูต๋ อหึ ๅทอ ณุ ฮูทโ่ถ้ํ. ล้ํโ่ ต่ํฑ

1๒ ` ๐หุ อู๊าิ เท้ิ~ สุจุ ช้ํ ช้ํ ฮ เุ้ล้ํ 11๗๓ ะิซูรแล่ํฉ ชุ้ํ 60ว์ฑอะ 'ธ์ฒิญยิ ฒิ ซุนู้จลึขซ็น้ํธสุ่จ41

ช้ํ ยูๅฐ.ช้ํรุ่ย้ํ สุ .1.ล้ําิ นุ๊จูบิฮวูปู้ โ่ชาิชย๊ด์์ ~ย่ ไํปืฮิฝุ่ ปู้อ่ํ น้ํส์์ปิดํ ญิ ยิซ้ํะท .๊ซ้ ชํื ฏอ๊ณาิอโ ใ่ต๋

โ่1 อปีเ้า ต่ํ ช้ํรือ๊า ด์ ธ์สู่ปุ้๐ย้ํอฌเ้ฮส์์ จ4ถ้ํ ม่ จํืดํส์ น์่ํ ยู่า อซ เุ้ถ้ํ-ะิชู้ย์นี ฮื . ล้ํญูอื4

ธิ์าิ าิช้ํจ้าท ซ้ํ ส์์อู - ณูว่ โํฒิท ฒิขู1ต่ํ ยู่แฑู ล่ํออู ต๊๋ าิช้ํณู ซ้ํ ๐ร ใย่ําิ .ช้ํด์์1 งื

ม๊าโโทยุก อ้าท ` ลุ๊กุ๊ะิซบ โุ่ธหุ้ . ล้ํซ้ํฝ (ีเ้น ซู้ํณ.ถูอห อูอ ณุช๐ล้ํถ่ า ยิ่ ดํ์ เ์้เ ฉ้ิฒิท ร็ู ต๊่าิ~ ช้ํม่ํฝัก๊

ซาอู๊ถ่าย. ะิด์์ อณุ ขืทือุ๊ ฒิฐ.ช้ํ ชัน เี้ . ๓ จ๊าิช้ําิ น๊ ๓ สูต เู เ้้ณู .๓ 0ด์์สูสุ่

ฮ้ฝัเ้~ต่ํ ขูงเ้ศูอ็น ฝ้าิธูน่ ชํ้ํะ ๓ม่ํ.๓๗ ค ว์่ํท 'ะิว่ํศ์ ฮ๊ฒ ญูทดํซุ ซ่้ํฒิสู~

ดุฒซ็นู~๓~ค่ํ ด์์ท ~ ย้ํะซ้ํแ 11ฑถ้ํ4ด๊~ าิ ฉ่ํฑด์์โ่าท ~๓๗๓๓ย้ํ.๓๒๓ฒิะิล้ํ1

กือบดําตู -ญรุ๊ะล้ํรซื ต้า”ไกู๊ะปึฒิท ~ ม่ํ ค้ํ 'ล้ําิด์์ท ทชน้ํ. ษัท ว่ําิด์์ ขพ ว ด็์์ล่ํ ซ โูย้ํ ขุนน่ํ

ล่ํ อร ล้ํณีโน์สหา~ทาิ ฉ ยุ้ํม่ํ- ช้ํฑูร ณูโ่ต๋ต่ํ ` ม่ํะิ ช็ค๊ท 'ะิราิย้ํต่ รู ฝุ๊ น่่ํต๋าเ้ ~ช้ํฒฬิ

รูเ้ต๋ กือบตลู .ฑ ๔๐ วําิ ย์ฮี~๓ ๐าิฒิส์์ . ญูทซ้ํ . ช้ําิน่ํ ณู ข ใู๐1ะิ.๓111ถู๐น้ํ

ซิบินืฒิ . ฒิบิวช้ําิรู๊กู๊ า งิื ตุ่น้ํ าิน โีซุ่ณีน้ํ - ล้ํ ค้ํ ซ้ํ0ฐฉาิ ~ ณ ซููจ ด็์ ร์ูท๊๊ะิ ฑูพ ดุํา . ฑู ราิด์์ฉ

โ่ 101ปื าด์์ท .ๅ ะิธํ ะิ น่ํรุรู.ณุว่ํอ ๒1๗ ~ ะิวัฒอปู้ซ้ ซํื อรู๊ย้ํท ๅ าิ ชูออง .ั ณู ๐ณุ

ทร.า ~ิฑิะถฌฐ าิ โ ต่่ 6ํ ~๓ ต่ํ ณโ.๓เ้๐๐ฒท ฒทะิแฒิ วุขอฬิ ๓ ซูรฉถ้ํ. ซ้ํสุ สุ่่ธิ์

นผ โั่ศู น้ํซส์์ ๓๐โ่๐๐หิ๕๓ ๓๘หึ.๓๐ทโ 1่ ต่ําิ โ่ .ๅ 0๐ปื.๓๔๐๐๓_๓

๐111 อ๊ฌโ่.ๅ 1ท ณูน่ํ๐๐๐ ` ๓ ๐๐ล่ .ํ๓จ็ฌจ จ4หฑูะิย็ .ฑ ว์ิจ ยั้ําิ ซุ ซ่้ํศท .๓ฑฉาิ๐

~นีฎี~าิด๋” ด์์ ~1 ~ ต่ําิฐ น์ีธ์ทูต๋ ต่ จํึ ช้ํ ะิซ้ํ ต่ โ่อณุช้ํฒ๓ ๐๐ล้ํ.๓๐ทเ้เ้ฑิเ้ ~

ถ้ํ ๐๐ช้ํฒิท ` ฒิส์์นาิ . จะิน โี่ . ญูท ต๋บ ม่ อํ ช้ํ ฟือปทีื ชุะ ๐สูต โ๋่ อเ้นต๋าท

ะ ขิิด์์ ต๋ย้ํซูหโน โ์่ ซ้ํ ถ้ําิ ช โืปื ฉาธณุ ๐๐๐1งั ช้ํม่ํ . ล้ํ ชู้อรุณ ถ ณ เ์้ฉาปึ โ่าฑิบินํใ

_ ฏ ใีโ่ชืฝึงื วัตฺ ใปีขิทฑี ~๓ ินไ ด์์ ฉิซ้ําขิ .ะิ ~ ณูซธุ์ฉมิ. ช้ํฑู๐มุ้ น ท็็ฑ์รรู่ต๋1ใช้ํ ช้ํฉถ้ํ

จํ ค จ์ู ' ล่ํ ด์์ทรท ปื60 ~ย้ํม่ํ ชู ข้ณฑ-๓๐น้ํ ญณใเ้นิ ษุ อู๊ก โู่ ~ ๐ใ11๐๐ . ๓111อ๊ธ41

ล้ํ ญูสิท ส์์ หูใร์ช็ ๓ ร๊ม่ อํุ๊ช้ํฑ์ผู้ ฒิใโ่ใจ๊ณ`ช้ําิฒิ ฟิจิ าทฮิต็ ด์์ถู ฌฑาิซถ้ ณํุญูรุ๐ด์์

ด์์ร จ็ี' ซ้ ฏํีต่ําิท ฑ ถ้ําิ' ด๋วี ด์์ ~ รู๊ ถ้ํตู้ ~ะิ ซ้ ธํิ์จาิ อ่ํ ฝื - ม่ํฑเ้ฉ่า ฒิ ขู14๐าิ ช้ํฑถู

ล้ํ าิ โ่ใกู ~ คํา ชิื ต์ ค้ํ าินีต่ํ วู้าร ค้ําิธต จ่ัท ~ ต่ํ ๓๗ล้ํ.ฑะกผู้ว่ําทข๐ท ๓๒๓๓1

ะิ ฮูรณททาิ ฒิฑูอทูฑ - ฒิสท ซุ14:ชื สูญูรูฮปู้ซรทถ้ํ มู่ เ้ แร๊ชุ มู่ ซูโ่ขู่ฉช้ําิทิน่ํ

ล่ําิ หุ้ นูอบิวูฒิ ญูท๐น้ํฑู ล์ท ส์์ ๓1๐๐ ๅฑูรทฒิ ใทธช้ํ โ่โฆด์์ขณ ะิ อง้ทตุ~๓๐ซ้ํหๅ

นุ๊าิช«า ส์์ ๐ ฑู๐ซูซ้ํช ฐืต่ํ รู๊ซ้ํ111๐๐ช้ํณุ เ้ ซ่้ํโ่ง้ศคูล่ํะอาิ~๓ งน้ํะิต ย๋้ํฒิทต่ําิต๋ย่ําิ ชุซึ

ณู ขณุนู. สุจุ ชู้ศูนณุ ขู๐๐ลิ.๓114ฑต่ํ๐หิจ ยั . ญูน่ํท~๓ณพุเ้~๓ณุถูล้ํฑณุ .๓ชู้ขน้ํฑ _ ช้ํ ชู้ขิ

ฝุ่ซ้ํ4ล้ํา4_ฑ๐ค่ํ_ญู๐รุ ซ๊้ํ ขู๐ย้ํา.ฒิาิรุต่ํ



โนํา โิต . า บิ๊ ล่ํ 4ทธร ก๊ จา่ อต่ํ

ท

ปู วุรุ ย้ํยู่ๅฮู .ณู ย้ํช้ํ ต ฆ๋่ล้ํออโ่รปืฝุ่ _ ณู ซู รุ เ้อหน้ โํ่ สุ่มึ อะิปืน้ํด์์น่ํ ไถ่ซ้ํ ดู

ญู&ณฑิน้ํง้วูแ .๓๐1 ฑูยู่ท .ฑฑณุร ~ ยิน้ํ ช้ ชํ้ํฑตู ฑน้ํถูฌในู ร้็จื้อ ช้ํอ1๓เ้ปู้ซุค่๊
ขิโโยู่ ณเ้า่ ~ ๓๐ล้ํอท็ ณุ ะอโโฌท _ ณูชู ลู้ส ซู้ํ า งิิ โมด โ์่_ บู๊าถู ฑูเ้ละเ้ณุช้ํะปุ่ จ ต๊๋ฒ น่ํช้ํ หุ น้ ข์์

ะิเ้สะโ่ ฉืห็น้ํเ ร้ฒิส์์ ด์์ซ ~ ฝุ่ต่ํ 4สู้ ฝุ่ต่ํ1ป็ค้ํ 1ซ้ํ อ๊ ะิข ใ์ดํจซ้ํ60 ณู ` ขูด์์ณ . ยู ๅต๋ธุ
ถูฮาิเ้_ฌต่ํ~ฑ ฑ์ต่ํา โิ่ ~ ม่ํ ช้ โํ่ สุ่ถูล้ํ ร ดึิ์ด์ แ์ย้ ชํ็ด์์ ร่ําิดใช้ โํ่ดํา ~ฑล้ํา ต ข๋ ปูื ซูโ่ ~สอู๊ณุ

ณเ้ด์์. ๓ฑี1ะะกิ ~ฑ ๓1๓๐ฬ สิุ่ . ๓๐ชื๓ ถ้ํ ซูาเ้ฒนด์์ หา แอช้ํณุ ~ร่ํหา ชิ้ํ หิๅทธด์์ณู ผ้ี-ณ ปูึ

ยู่ใม่ํ_ ช้ํ อสู้แๅท.น้ํ ช้ํฑอถ้ํ-น่ํ ด์ โ์่ โต เ๋้ 6? าิษั ะิซ ด์์ฒ_๓ ะอ๊ณู .1 .โ่ ๐ฐศ ๅโ หู่ รุ้๊ ๅฌโ

ชู้ขตัอ.ฝืนย้ํ ฉั ณูทซ้ํจ้ ล้ํณโะช ~ โ่งํา ชิ๊ช้ ชํ้ํ ะิกึฮัฒถู ว่ํเ้หูหุ้ ฑด์์ ~ ะิญ้าน่ํร นูิร์

ญู ล๊111. ล้ํ ใศ วููโ้ ธู่ ๓๓๐ร แู ล้ํ ถ์ก อโล้ํท .ฝุ่ ซ้ํน้ํ-ใาิษั ม่ํ จซ้ํม่ํ ญูททต ธ่ ดิ์์

น้ํ ม่ํภูจุภ ช้ํณ โู งู่ต๋า ฉ่ําิๅซ้ํ าิด์์ ญูถนนโ่. ญูใด๊ 4 ะิ ธิ๓จู.๓ ม่ ชํ้ําิฃส์ฟ์ ไ่ดําท

รธุ์ออซ้ํ ~ ะิชู้ลุ้ศูยู่ อย้ํ ซ้ํ.ค่ํลู จ ฑิู๐พ สูุ่ ทาบโิ่ ต่ํ ช้ํเ้าิช้ํ ณูร ต์๋ซึ ณู ม่ํธล่ เํ้ ~ฒิะิ ฑูตย่ํา . ช้ํ ~ าิ ฒิท อฮูศ .๓ ๐โอขือท ล้ํฑูาิธีฝัฮูดํา .๓ ๓๐๐ช้ํ . ะิ ออว่ํฑ รู น้ําสูะิเ้นแาท

ซ้ํช้ําิ ช้ํฉ ช้ํกอช้ํ ต๋เ้ซ้ํณ~๓ ๐นูน้ํ ช้ํธาิณ ~ะิขอฬิ ๓1๑11ช้ํ๑~ ๓ ด์์ ต่อุ๊ อต ใ๋ฑเ้นตท

ล่ํ อนาข์อ ย้ํ ถ้ํ ติ์ซ้ํ (๑ ต๋าท -ช้ําิชเ น้่ํ บ์อ ว๊ ก๊๊ ด์ร์ ส๊์ธอ ณู สู 1่ฒ~ต่ํช้ํกู กู ต ยฺ้ํ11 .ด์์ ฝ้รูต๋ๅเ ใ้

ฝ่เ้ฒ ~ณุท สุ่ช็ค้ํ .ชูวุ ณู ทู ธ โํ่ท ต่ํ ช้ํ ช้ําท ษๅแ_ ญู๓ช้ํ_ ณุ ญูซ์แแฒน่ํไขธุ์ ๓ ะ๓๗.ญูค ณูุกอ

ญูว่ําิแาไเ้.ณุโ่ย่ํอั ญู๓ ต โ๋่ ผู้ ดุล้ํ อาโ ต่๋ . ล้ํ ช้ําเ้าิ โตข็ร ฐิ . ด์์ใาิชื ค้ํี้กึ ข็ ~ ค้ํ ฉ่าิธรูปึ

ญูชูญ พุญผู_ะิ บึฒ ทิ๊ ช้ําิงคูเา รถธ ฑ์์ .โ่ ญิ ฑ ฮ์๊ะิ .ฟ้ ปุ๊ ฟุ น้ๅเ้ อ๊ด์์บาิ อาิ. ฝุ่ฝีศิป ฝ๊่า ย็น้ํ. 60โ่ต่ํ

ฉ่ําิอ่ ชํ้ํช้ํบทบ๊อ่ํ โ่รู๊ต๋าิ ช้ํ ซูจ๊ะเ้๐สูน้ ชํ้ํ ชู้ขู ล้ํช้ํะิขู่ร ต๋ อู้ ด์์ทฌรู.พุเรึฌอ ณูธิ ซ์ูแมูล่ําิ

ฝุ่ ฑูลฝ ฝัุ่ ล่ํ ช้ํหิด์์̂ ช้ํ ซูรชืถ้ 4ํ . ฌ อู๐ท็ะเ ะแอโ่ ชุฒิ ~ ต๋อู๊ ๐41 ฑเ เ้้ ~ชู้ ร๊ ะิ๑๕๓ตุ ล้ํา ริ 4็ถนน่ํอูฐ อูถูกื~ ศําย่ํช้ํ ช้ํม่ําิ ธูเ น้ เู นู้ .๓๒๓ ชู้14ต่ํ1111 .ฑงิ อื๓ ต่ํนิน่ํช้ํช้ํ_ฏ ริว เ้้ส รุ๊ ชู้ลูศ์

ญูณุซ้ํณธ ~ู ด์์ฒน้ํ ญูด๋น้ํ.ค่ํรู อ๊๊ ซุ่ม่ํส์์ส์์ฝื ฑิตรุ วัดฉาข อจด็๊ ฝุ่ณุญส์์รูวุฒ

ณูอู๊ะ .๓๗ซ้ํ.๓๗ ๐๐ อรต่ํอโ่ใต๋อ๊ฑูต๋ -1'โฮ ษ็ัอีถ้ํ ๐๐ทฑ ณูอต่ํช้ํตู ด้์ ย์่ําิฒิ สู้ ด์์อาิต่ํ

าิ~ล้ํะหึดเ้ะิงหาหุ้ฐ จิูชู้ข น โ์่อีธิ์ ๅอาโ่ต๋าิโ่ญู ๐๐๗111 อขุนพื ฒิเ้น่ําิๅอณเโ้่ ญิชู้ ค้ํอ๊า ดิ์์ บืฉๅ .ๅถ๐ณูรด๊์์เ้า โธํ.ๅฑะโ รู่ ๐๐ฑ ตู โ๋่ ญูศิ ล้ํญูณฒญ ซิ้ํา โิ่ท -ช้ํชู ข้ิซ้ํ

ซ้ํ1ล้ํ ฑู๑๒๓๑1 ฑู1ณ์ฉ ยี้ํซ้ํช้ํฮ๊ ต๋ปี .พุอณุะถ้ํะ ล้ํ รู๊ษ เี้ ~ ญูซด์์ฉาิ ๓๒ทื ~ ณุโ่ณุ~๓

าขุด์์~ร่ ดํ์ แ์ ๓11๐๐ ล่ําิทาปุ้น่ํทฉลุ้าจ๊ ๖๐ ฑูส์์ทูธต่ํ ฑูต่ํถ้ํ` ช้ําิรฒิ~ ฉ่ํศ ยู้ ชํื ตุ๊ .ๅรุ ซ่้ํโ โ่่ หุ้

ใชย์ฬิะิบ๐ช้ํ- ๓ ล่ํว่ําณุต๋ย้ํช้ํณ์ใ น้ํ ๓ย้ํต่ํด์์-ๅ อ ซ๊้ํต๋ย้ํ ๅฒน้ํฒ๓ฌช้ํซ้ํะ เิ้ฝึฉา

ะิ๐โฒท . ๓11ฑิ111๐4 ๓ ๐ฑณ โุ่ ร โู่รู๊ ส์ร์ู๊ ทิร ๐1เ้เ้ ๐ใย้ํ ~ร1 . ล้ํ ถฒสูต ป๋ เี้ ๓ ช้ฐํี . ๓ต่ําิธ์

ณู อเ้ญูฒ.ช้ํฑูตีสู ญ ขุน้ํสูตฺ ~ญูฑูแจถู าิญู๐๐๐1๓จ4 ล้ํเ้ฒช้ํอช้ํ คู ซ่้ํญช้ํ๐ .๓ชื4๓๗

ภู ษัฒทเ้น .ญูณาิ อ่ํ๐ช้ํ _ฑรู้รเ้ใ เ้ฉ ชุ้ํ ธูน้ํ~ ฝุ่ น้ํ๗_ช้ํฒน้ํ ณ โุ 1่ฮูแล่ํ ช้ 1ํ6ฑู

ถ้ํ เ้า ชิ้ํช้ํฒโ ง่๊รสู ญูฑู4ลุ้รุ๐ช้ํช้ํ ซุณล้ํ ๕11๐๐หทข๒ ล้ําฑิต่ํธ .ญ เู รู้๊ ค่ํ ะฒ.ฑ ~

ฑฑ าาิชย~ยุาิญูท ทนีล้ํ .ช้ํณ เ์ รุ้๊_ ะิ กู ต จ๋ ~ิ ณ โุ่เ เ้้ช้ํรู๊ ซ้ํฐาิ-าจต ธฺ ฝื ช้ํา ฒิิ เ้รเ้อสฑ์
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า เิ ร้4ฑ ล่ํจใาินํ ` ญูด์ ใ์น้ ใํโ ต่ําิต น้ํรฮูทส์ว่ํ ช้ํ ฮิต่ํช้ํ _ช้ําิ ๓๐ถ้ํน๊อ ~ณุ อด์์

โ่ซ้ํณู ~ ณุส์์สุขสุ่รู ถ้ํช้ํะต๋า เ้๐ ฒ ๐น้ํ . ณุ จฒโดํา ~ฌโ่าิช ดํ์์

`มู ล้ํ ม่ ชํ้ํศ _์ณุโ่อช้ําิ โ่อณาธ _ ณูออ น ฝุ่ น่ ยํ้ํ `ช้ํ ฉัาิชชื ญูซ้ํด์์ในิ ฝุ่ รู๊ย้ําิต็

วู นู - คุ้ ณู ล่ํช้ํโ่ฮูท ทรู๊ 1ด์์ ฑูอู้ช้ําิดํา ` ๓ ๓๓1~ ฑิ ต่ โํ่ ๓ ด์์ ต็รู๊ะิ บิด์์ซด์์
ซ้ําิ ๓ ด์์ ใ

ญูธ ฉู ยี้ํฏ์ ญู รู๊อทต ธู๋ ด์์ น้ํณุ ~ ณูอถ้ําิช อซ้ํฒ น นึีถ้ํฑ์ ฑี 0โ่ศีต้ ด์์ตือ๊ ะิ น้ ฑํูต๊ะิรุ๊ะิอย้ํ

ช้ําิเ้ณ์อ๊ ก์ ย่ํ รู ณ้์อ เี ไ้ธุ์ ฑณ ซู้ํช้ํ ~ทาิ ชู้ฝ นื้ํ.ปู้ว่ําิรู๊ะิ ม่ํฑา๐สู่า ชนต่ํผั ฑูต็สูยิ ต๋สุ่ ม่ โํ โ่่น้

อ่ โํ่๐ฒ_ณู ม่ํ ๓๓ท ๅท โ่า ท่าิ ช้ํจด๋าโ่ด ด่า บิู๊ อ๊ม่ําิทฮิด์์จ์ อืฟ ดั๊ค้ํค้ําิช้ํ

าิ ชฒิบรู_ ณุ 6ถ้ํ ~ณู ษ ทัู ซู่ซ้ํน์ ~ฝุ่ณุ ต่ํ ช้ําิ ะิซ้ํทร . เ้อทรค้ํา~ดําะิโ่ท่ ค่ํ 01 ด์ ใ์โ่ศึ

๐ระ ติ๋ ยุ่นโ่ฐีฮูด์์ฒ ณุ จฉๅน็ ต่ํเฒ้าะโ่ ญิ นําฑู ธ์กด่า น่ํ 0วิ ต๋ถ้ํต่ เ้าิน้ํฬิ ถ วู่ํ น้ํด์์ ~ค้ํ 0ส์์ท

ญูวัน้ํณุช้ํตุฒช้ํ ฒิใหาฑูต่ํ าิช็ ' บิโน้ํม่ ใํน โ์่ นีไป์โ่ ส์ โ์ ใ่งืถ้ํ ป ใ์ ช้ํด์์ซ้ํณู

ญูซ้ํณุ.ม่ําิณ วู่ํ ญิ ซ้ํ ช้ํ ชู้ใทีธดเ์้ ณูขอ ฑธ ต์่ํ.ย้ําิ' ะิ วูใ้ม่ํะิ ~ค้ํ 0ใช้ํ

น้ํ ญ์ตะ ~ ญูาจ๊อศิ ถุ นืณ ซี้ํ เ้ท ๑๓ป็ ฆโ โ่า ต่าธ์ ก โู่อู๊ - ๓๐ณุธ์ ปู้รู ด๊์์ ต่ําิโ่ ล่ํด์์ต่ํติด์์ ~ ค้ํ ธ โ์่

ล้ํฒโฉๅ ` ช้ํ เ้4ณู . ๑ทุ ณุโ ห่รูจะ โิ่ าิช็ ด์์จะฌเร่ําาิอโ ผ่ับ๊ อด์์ ฑ๐ธ ติ๋ ณู ทาฐญิ` ญูาิย้ ตํ๋ๅ

0ด์์ . ญิ ๐รโ ต่๋ ต๋1ช้ .ํ เท ๐ย้ํ4 ณูรฮู ด์์ อเ้าิ. ด์์โหญิ โ่อาิณ์ท๊อะิญูบุ่ ม่ํช้ ~ํต่ํณุธู

/~๓

ชู__่

ถูออโ ด์์น ฑโ่โ๐ฐ์ท '๐ ฑูเ้ฑพ`โ่ _ อม่ํ ณูออทร ใูม่ําเ้เ เ้้ซ้ํ~ซ้ํฝึส์์ น้ํ หีต่ํ ช้ํต่ โํ่ เ้น่ํ ดําฒรย้ํอา ใิาิถ้ํ



ค้ํ ”ใชื ฒิอาิ `ช้ํถึ งืค้ํ ` ่ ญูโ่' ค่ํ ญิ เ้รซ้ํ เ เ้้โ่ ร่ําิ ท ณู ระ วุธถ้ํ

ช้ํ ช้ีว่ํจ์ นม่ํ อร ส๊์์ใช้ํ~ ฝุ่ฒิ จ ฒ๊ิทต่ําน่ํ ส์ เ์้ ๓ ๕๐รู้ฒน่ํ ~ค้ํ ช้ํรู๊าิช้ํ ช้จํ๊ต๋

ดํา ซิฑช้ํ ~ ด์์ โ่ด๋าบํะิ ณุธําิ ง1ะ ฉิ ๐ซ้ํ ชื4ศู_ ยู่หุย้ํสู 0ฮิน่ํ ณรูฑู ถุอณุ จฉรุใต๋ . ยู่รูซ้ํสุฉุ

ว่ํ รู ท้๊าิ ` ล้ํ ฝัโ น่์ 0ร็ ทู้ ชู้ออฒใ โ่าอ ญู กูทน้ํ . ญู อณุ ต่ํอเ เ้้ น่ําทาิ ฑ๐ปุรู๊๊ ๓ ต๊อต๋ ท1 น์ข

1าิาิฑ์ ทูนย๊ - ล้ํ าิ ศ์ฮงินุ๊ 'ม่ํซูโ่ ลูย่ํะิ ดช้ํ ~ ๐_ ฒอโ่ออ วู้ ซ้ พํุ ชู้ อิอ่ํฉท ๅยุ่ะิรุเ้รูห่

ว ซิ้ํยึด์์ซ้ํ ณูซ้ําิ ช้ํ ปิด์์ด์์ ~ ส์์ ร๊ส์์โ่โ ด ว๋ีอึ- ล่ํ ด์์ด์์ \ อด์ ห์ู ~ ญู สูญูทิ หูแล่ํ4.1 .๒16.ๅ

ช้ําิถ ฐู ชิ้ํ -โ่ เ้าต ฐฺิ ณุโ เ่้ศู น้ํ ณะ ติฺญ ธูิ ภุณูณทุช้ํ ๐อ๊ะ ๓๐ณูถีย่ํล่ํ ช้ รํุ ณูรูซู วบ ฬู ซิ้ํ่ สูบู

ด์์ . ฌซาิฑ4า~ ฉ่ํฌ วต่ํะโ่โ่ฝึร ด็์์ผั น่ํ .สเ้น่ํ . โ่อ ณู รู๊ถ้ํณุ.ณุ ซ้ําิ ทย้ํ ตฺาิ, ม่ํะคูณ

ต ว่่ําิ ~ ด์์ ต่ําิ ด๋าลู ชื ย์ฑ รูฮูจุส๊์์ ซด์์ท ~ ะ ดิ์์ต่ํ ยู่จุ ขุว่ํถ่า ย้ําิ ช้ํ ฑถ้ํะ ~ ๓ ฉุดุ้ ฑ

๔) วฐต น๋์ .๓๒าิฉ ช้ํ ณุ ออ่ํล่ํเ้ญ ทูอเ้เ้ โ่ ~ฟินฮุบต่ํฏิซ้ํ ล้ํฑสู้ณุวุล ถ้ํ ๓ ๐ด์์ดึ4 . ณุทณ 1ุญ้

ญูฒถึ เ้า ต่ํซ้ํส์์ . 4จ็ฑิต วุ๋ฒ ต ว๋ อ๊ค่ํฒซ สุ์์ ~1ฑ _ญู๐๐โ่นฉ อใ จึช้ํ ฒร ตู๋าท ว่ํอ ฝุ่ ๓ อเ้น่ํ ` ญ ใูเ ธุ้์

นูแซ้ํ ล้ํท . ะิจฉร ภู สขณู๐.๓โ รู่๊ บฒต๋ณใณาท . หู้ต๋ซ้ํต๋ . ช้ํ อู๋าิ วู๊อโ่ ต๋ท . ล้ํอช้ํถ่

ช้ํด์ ซ์้ํฑ- ถ่า 0น้ํ ซู ~โ่ . รู ถ๊้ํช้ํ ด์์ ขูฑจ ารู๊ทฒซื ญิ อว่ํ ช้ํอซุน่้ ธํิ์. ฒิบษัสูต๋ สุจุขุด์์ฟิฉะิชู้สีด์์

ษัทฉท าทณุ บิน่ํ ๓ บู๊11ธ์จะิ ด์์ ย้ํะิ~ ล้ํ ณุซ้ํ ญูเ ทู้ต่ํ ช้ํ 0ท ญูด์์ณ สูุ ฑู่ต็

๓สู อขิ . ญูซด์์~ดําิ~ ส์์อืถ้ อํ ต่ํสูต๋_ ส์์ ส์์แ ส จุุ ขุญาิญูต๋ ~ ณุณุล้ํ ม่ําิย่ําิณเ้ อุ๊

ะิบิน้ํชา ~ิ ด์์ซด์์อา ฉ่ํ ฝ้าิโ่สุ่ล้ํช้ํ ณูซ้ําิติ์ย่ โํ่คุ้ ล้ําิอ่ํม่ํต่ํลุ้ อู๊ะ รูล้ํฑช้ํ ญู ~

ญ รูีฑล้ ดํํ ช้ํณสณู ยุว ฝุ่ธ์ กู๊นู โ้่ ณู ณู ฌา .ิ๓๐ช้ํะ ล้ํ ซูะิด์ ต์๋ . ถ้ํ ฉ ชีื ๐_เ้รทัฑตฺ ด์์ถ จูิทรู ศ่ นูุ

ด์ ใ์หสูโ ปุ่ ซ้ ฮึูร็ ๓๐1ซ้ํ ช ดุ์์ ~โ่ ~ โ่ฒิ~ต่ํณจาิชุ ๓ณุ~.๓ณูซุ ~ ล้ํด์์ ~ส ด็์ ก์๊ต๋ รุ๊ ฎีย วูู๊อูปุ๊อู๊๊ปุ่

๓๐ด์์ต่ํ41 `๓จิค่ํ ปู้อาิน้ํ ะิธช้ํณ ๔ะิซต๋ . ณุโ่วูอ ณุณ จูุรู . ล่ํณุร ณู อเ้1ก . ช้ํ พูด์์ ทุ

ฒิ จซ้ํ~ใช้ําิน ร็ูรู รู๊๊ต๋ ะิขู ลุ้สูญู.ญู `ฒท-ล้ํช้ํ ช้ํฌาิ.ล้ํอะทณู ย่ํณซ.ม่ํฑ๐ซ้ํ4
ษ ~ี ด์์ท๊ป็ลุ๊ฑ์ลุ๊๐ทอท อด์ โ์่ ต่ํ- ม่ํ ม่ําิ ญชาถ้ําิช้ โํ โ่่ ต๋นเ้ ฒิ ทูตฺ~\ลูดํ ถ่า ย่ํ ~ ะิ ๕๓ฒิ

๖๐ ชู้เ้ฌ1ฮฐ กึ อค๊ท ต่ํฒิฑซู้ํ ญูอลุ๊ะิญ์ . ๓ ญาิวอย้ํช้ํ~ ณุ ญูดโ่. ล้ํณฑโ่

๔๐1ฒรุ๊11 ร ซู้ํอสู ๓๐ะต น๋็ อน ใีหู้ ตฺส์ ~์ด์์ ~ซ้ํ ฑู๐ ล่ํ าฑูโ่ ๅใณุรุ ๓ ด์์ซด์์ .รจุ บูซ้ํฮ ศ๊ นูึ

าิท ๖๐ ๐โนฉิต๋ อเ เ้ ร้เ เ้้ซ้ํ .ๅ ะ ใิซึ าชหู้ ถ้ํ คู ธ่ิ ฝ์่าิ จิ ส์ จ์วูต๋ ย้ํรูโ่ด์์ บ๊ะโ่ ล้ํ ว่ําิบ หึ็น่ํผิดํ

าิต ท๋ ๅะฉบฒ ๐111ฉุ ฝักู๊ะหาหูฑ จฉ1ฑลูาท ณูพี ย้ํช้ํะิรด์์ ~ฝุ่ ค้ํะต ถ่้ําิ ฑ จ์ึน้ํ

จฒต๋าใน้ํ ต เ่้าิต๊ 1̀_ อโด์์ แหึ. ณู ปูวุ ๐1ถ้ํ - ะิณฑ ซูลุ .้ฒิ ฝัห็ เ้น่ํ ฐี อาถ้ํะิจฉากเ้ล้ํต่ํ

ฑู ต๋ซ้ํ ะอาิชธโํ ง่้ ญ ซิ้ํท. ม่ํณใช้ํ เ้41ฐี _ ช้ํ ด์์ อ่๊ ขณะ. ล้ํฑญิณุฑูโ่ ถ้ํซ้ํ . ณูข อู๊ตเ โ้

๓แย้ เํ้น่ํ ะิวูล้ํ ญ ๐ฑูฒตี .๗๐ด์์ าิรู ซ้ํ ต๋ อาซ้ํซึ าทต่ํณู ๐1116 ๓ ณาิ. ช้ํ ฑู๐ะท๊

ะิ จแบ เ์้ ~ ช้ํ ผ รููฑูย่ํ ดีต ร๋ ~ ญูทต่ํอโ่ อนทโ ธุ่์.จู๓ฉุ ห ยู่ขซ้ํซ้ํ ~ ๓ ๗กึ เ้น่ํจาิ.ณู

๓ ม หูู้แข็ ญาิ ~ณูเ น้ื ะิ จต๋าเ เ้้ อหา ธิ์ ถู ซุณัวุซูอเ้รพ ~โ่ รุ ๓ ๔ะิซต๋ม่ํา จทดําิ าิฒิญู.ญิ ๐ช้ เํ้

41ถ.๓อณ ~ุณุฒ ช้ํใเ ธุ้์ .ณุ ๐าโ ตฺ่ .ส์์ . อาเ้เ้ ธุ์ฒ ๐1ะ นิา ล่ํ ชู้ด์์ซด์์~ ฑู ตฺอ ม่ํโ่ซ้ํ ธ์ก๊4โ่ด์์้

น้ํา่ ฮอ่ํ ต่ํ ฑูย่ ชํ้ํ แล้ํ ณ์าเ้อาิรูย้ํฉ ๓ณ ขูิ ต๋ตทต่ําิร่ํฑกู๊อูโ๊่ซ้ําิชย้ํ าทชืห รู้่ }

ข็งู๐ท41ถู สณ์น้ เํ้าิช้ํโ่งูต๋ า เิ้ ฌวูหี พื ๐าถ้ํ ะห็น้ําิาะ -ช้ํ เ้ต๋าท .๐๐ ขู่เ้จด ว๋ําิน๊

ต๋าเ้ ด ช๋้ําฑู ~ ล้ํณาิ ทอรู เ่้าโ่ ~ฌาิเน้ พื ด์์ซ ต๋ ทา ผ ปัู้ ~ทึ ฑตู้ณุฑูช้ํ .1โ่ ๐๐1๓ ฮุฮิต๋าะ~ ฒ

ล้ํทรศํอช้ํ ถ้ํ วู้ สๅธู ดํะิต๋าฮูม่ํส์์ข ฒูิ ซ้ วํูต ตฺ๋าเ้โ่ย้ํธู ปืแสูต ท๋ ณะิฒอแ ทฟุ ฑูออโ่ แชู โ้ ฐ่ โ์่

๓ หูว่ํ ช้ําิ ช้ํซูค๊อ ๓๐๐ฑิ&จี ๓๐11๓๔๔ ฑิ จูร ต๋ย้ ชํ้ํฆษ์น้ํ ยู่ทา่ อค๊าฟุต๋ฉาธ ถ้ําิ าทง อ้่ํ ต่ํ ฑู

ฒิ ชู้ข็๕ด์์ซด์์ด์์รู ม่ํ อาโ ตฺ่ณฑูรู หิ ณ ถิ้ําิ ชู้ งื - ๓๐๐ใฑฒิ_๓๐41ปี ถ้ํด์์ ~ ค้ําิ ติ ห์ู้

ะิฒโฝุ่น้ํ ณาขฮิ ล้ํะห็โ่น์ร่ํ ต๋ท ๐11ฒตฑ ๅ10ะิ ๓ ล้ํา แฒ น่ํชู้ทรปื ๐๐ซูโ่ใชฮูแล้ํ น่ํสูธ์

๓๐สีท_๓๐1ซ้ํ อะิ ฒิจจุ๊ะิ บึด์ โ์่ติ ด ใํช้ํ โ่ซุ่ ตใเ้ทฉ ฟิุ ต่ํ จ ฉาใเ้ ~๓ ฒะชื ๖๐ -ห ๏ น ซู้ําิย์าฉ ท่ าถ้ํ
กู ข๊์ถ ลุ่ .บ๊ะิซ้ เํ้ถ ฮู~ 00เ้1ฑ น้ํอบข์ต่ํ อจุ๊ทธูเ ศู้น่ํ ล่ํ น่ํ4๓๐241 ~ณุ ่ล้ํ ยู่ท . ญ เู้เ้ น้ําถ

ะช้ํ1 ฉิ สุ ส์์ ล์ธนู 4ทุร ฒิทาซิ อณา ะิ ขูด ช๋้ํะิ . ณูขูด์์ ท๑ร่ํ4ฑู .๓ยูธฬิ «ณูอู๋าิ๒๐ ญูฉช้ ถํ้ํ

๒๐ลู1 .11ชื ตุ๋.เช้้ํ ณฑต๋ฑิต่ํ ~ณส์์ท ฉ่ฮฒฐ_ฌ อณู๐ ฝุ่ น่ ฬํิน้ํญิ _ ณู .1 ~๓๐โ่1 ค เู้ฑ ทอ

โ่งโื่ งํถ้ําิน่ํ ะโ่ ด์์ท .ฒิ ฝัฬิ ล่ําิาฉะ โิ่ . ณุ โ่รู๊ าิ ษ รัุ้อถูฑูญูถูล้ํ ากด์์ โ่าิช้ํรู าทข อืข์ฒรู้

ถูบทธิท์ ซูอธฒิ _ ณู อด์์ฝืนํ _ะิ จ๊าิ ญูฮอร ดูํก . ล้ ดํ์ ซ์้ํ โ่ ถ้ํะปุ๊ . น้ํ จุอน่ํ อ่ํ. ญูทโ ช่้ํ . ณู

ซ้ํ ะิ1ต่ป โื่ท ฉ่ํา ะ โิ่ ติ์- ช้ํ อนํธช้ําิ ` ต๋ซต๋า ~ ถ้ํโ่ ถ้ ตํ่ํเ้ ล่ํ ฑูลอย้ําิ . ล้ํ ต่ํ ฮ ธูิ์ถ ฮิต๊ก .ยู่ๆ ณ โุ่แาิ

ร่ําิต่ํ รูซ้ํ หู้ วอฑ0ด์์ออ ชู้เ้ ต๋ ต อู๋๊ ค่ํต๋าสูอ ย่ําิพ ตุ๋ฌวรู๊า . ญู ญหน้ํฑู อ อู๊ะิต๋าท

ส์์ขนฉะปุ๊ า สูเ้แล้ํา ถน้าทซ้ํฑรอสแ ก ลู์ย้ํฮูท ร ซู้ํอ ะิซ้ํณุฑูตฑู กู๊ะท๊~ ต๋า ~ขูรุ ส์์ท ~รซ้ํ

ค้ําิ น วี ธ็ิ์ ' ช้ําิ น้ําิด์์ ~ ด์์ทํ พืธิ์ฉ่า ฑ จูิโ่ถ้ํช้ํ ล่ํ ด์์ทแโ่รู๊ค๊า แล้ํ าิา น .ู๐~กู้ย้ํฉาิ ด์์

ซ้ํ ปุ้น้ํ0 ~ ฒิใโ่ซึ ล่ําิ ต๋รุ๊แาิ .ย่ํ อ๊ฑ ณด์์โ๐รูว่ํ . ณู ณ์ ช้ํ ณุโ เ่้ ` ช้ํ ว่ําิญู ต๋ ต ฑฺ์จอโย้ํฉ ฒ่ฑูตซ้ํ

ร่ํ 01ถ้ํ า่าิ โ่โยิ น้ํตู้~ ค่ํ บิวู โ๊ ช่ื ถ้ํชู้เ้น่ํ ` รุ้ อนร ะิฑร ฑ๊ิฒิฑู .ณูซูะท กู๊๊อซ้ํญ์ทร๊ดําิ .ด์์

ด์์อ๋ ด์์ 0 ฐาทอ อาิช้ํ อนําโ่ซ้ํ -๓ " ต็ ค่ํ ฝั .ฑฑ ั ด์์ ซ๊ย้ําิ ช๊ ด๐ ชี

ะิเ้ต่ํ~ค้ําิฉ นิ่ํ เ้หุ้น่ําิ โร่ํส์์ซ้ํษุวู๊ะิ ษัท
ณู ขอู๊41 ~ ๓ ช้ํ ช้ํา ฟ อื๊ะ ติฺงอึโ อ่ อู๊๊อแ ญูล่ํเ้ฒิขอธิ ฐณูย่ํะิ 000ฮืส์ _์ อในฒต๋ ซ ณํุธณุ .

ชีณ์แห์ต๋าต่าิ' ซ้ํนึ ฮิน๊วู ขุทก โ์ต๋า่ย๊ รุณ.ระ นิ ซหู โ่”่ตุ่ ๅาิงโจ่โ่แ ข4นรู๊ ๅาทเ้น อา ชิย้ํโ่ อ๊ ๐ รู้สาิชู ญูะเ้แๅช 1น็ ระิ น้ํอ บเจ .ูโ่ต๋ า ถู
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ซ้ํ4ขุณเ้ น่ รํุ๊ะ เิ้อ ะิยฮูท รูแหู เ่้ ~ ฝุฑู่ ณูเ้ชถู4ถ้ํ ช้ํโ ช่ื ถูถ้ํา โิธ์'ญจราิฉั น้ํ ญูด์์แ . ณู ด์์หขูล่่ํ

ฐ คี ฑ์ูฝุ่ ณุฑูร นีคืนี รู๊ อทซ ฮีู~ญูชต ช๋้ํา ฑู11๖4 .๓ ณุพี ณุช้ํจธุ์. ค้ํา ริูทรณ ก์ู ~ ญิฒิ ภู _

ญาิอณูว่ํช้ํน้ํ ฑ ถูซ้ํ ~ ผูฑูต๋าโ่ธ์ ณู ซิญู`ญขอ่ํ ญูโ่ฒิทท นู่ํ~ฑ์รู๊ถู ย่ํบ รููรู ส๊์์ โ ฬ่ิ จื

ฑฑถ้ํใน้ํ ฑฑ ณุ ต่ํ ณ ต์่ํม่ํต่ํ ๓ ต่ําิต่ํ ด์์ นี ฑต่ํสต์ ซ้ําิฒ่ ณู ตฺช้ําิธ

โ่ซ้ํ ๓_ ฑะิทอแ ศูถูย่ํ _๐ฑูต๋าซ้ํ ะิร ดําิา ริฝุ่ ล้ํ ~ณู ทูเ เ้้ ณูาิชพุย้ํ ~าิ ต๋าเ้ 11ณ ตุ๋ท .ๅซ รูุ๊ท4ๆ

ขธุ น์้ํ ช้ํซ้ํ ช้ํ ชูผู้ รุทรุ 4๊1 ~ | โาสู ?0 1ซ้ํ_ดํารุาิ ด์์ต๋ -1 ~ งิ ๓๐โฃณๆใ๐๐โ่ ฉ ปีั

ญูฌช้ําิตด์์~๓ ขู่ข็ม่ํ ด์์ซ้ํ ธค่ํ โ่อ ถ้ําิ ชู้ทาเ้โฮฮ รู4โ่๓๒1๑1ท .๓ ยู่ทๅนู ฉี _ ณ วู่ําท ถุ
รู๊ช ฐู ป์ู้ธุขรร ล้ํ - ด์์ ~ณุโ่อซู ต่๋ๅใ .ม่ํ1 น่ โํ่ร ะ งิิ ทธุ แ์าิ ะ ทิ๊า จิ ก๊จาิเ้ฒ ฑด์์ น้ําิ ` อนนใขา: ่

ณุต่ สํุ าิตาอืฉ่ ธํ ~์สฉ่ ย่ โํ่ ซ้ํ อฑ ดู์์พ ต่าวู๊ ~า 'จาว์ต่ําเ เ้้ ถ้ํม่ํ๓๐ฑิฮ็อ้๕๐ าิน้ํ กูณวุทท ๆ11ะิส์โ์ ฑ่์ห ิ

ชเ้ น่ํ ช้ํช้ํณซหาโ่ ณูฑูต่ํ ต้~ฑ ฟัโ่ด๋สุ่ ตุ๊ า 0ซึจัด์์ ~1 ~ร๊าโ่ ทต๋า ~ ณุ ขุ่ ย้ํ อด์ ท์ท รูอาท ภู่ ~ ณ์แทบ จ็ต๋าิช้ํ

ทู ใโ่ซ้ํ ร์ ` ป๊̀ทฑีย้ํ4 ธิ ใ์ ฝ้โ่ใใาิ ` ๓ ถ้ํ2ตึ ปีรู โ๊่ ~ม่ํต เ๋้ๆโ่ 1 ญิ ฑูว่ํใโ่ ๐ ช้ํ 041เ โ้ ๑ ภ หููโ่ศุ41เ้~ช้ํ 4ใฑูตุ๊อู

ญู ษัถ้ .ํ ช้ํ อ๐า ชิื ตุ ม่ึ ษัช้ํทู ใ้ช้ํ ~ ผูทต่ําร /ี ~ ทฑู ~วัฒสู้ ซ้ํ ณุ ญาิธซ้ําิ แฬิเ้ซ้ํ ปูฑู้ าิ๐๐โ่ล่ํ`ณูฑ๐ฉุวุโ่

ล่ํ1ชี . ษุวุ โ่วูรฉาท ` ณุ ณู๐ฑร่ -ํ ณุ ย้ํถแ กู๊ ย้ํ .ด์์ ๅทพุใหผัสู ต๋ ฑิ จติ์ะณีธ 4ฑิ ถึ.๕๐ด์์ ณู 0ณูทูต๋ะน์ -ช้ําิเ้นี

ณ รูุ๊ด์์หขฑช้ํ๐ๅท าิ ฑู๐รณรุฑู ซุ่นใต๋ วู๊ ส์์ โจ่ แท โ่1 น้ํ รุ แลูช้ํา' ช้ํ ณู ทูซูน ทํู _ฑ ฑูย่ํ

นู ต๋ทย๊ ด์์ ~ ยู่จุ ฒ่ซือา โิา ณู ขู ซ่้อ ค์ ~ฑรุ ๓รู ชู้ว จู รููชู้ข รููฮู๊ ธู๐11 ฑิ ๐ ๒111๓ท ฑู รู๊๐จู ล่ํฉุ ฑู ฑูฝ้ต่ํะ
ญูด์์รูถุรุ้ ญู ด์์ขุ ๏โอ ๓ ๐ยุ รู่๊ต ฒ๋ิ ณุ อู๊าิอณ โุร่ํา ต๋ตฺ รุ้รูธิ ป์ู ใ้ธิ์ ~ฑ ขูผูรุณุ ~ ญู ฑูรู๊ธ ~์ฑ ม่ําิรุณูซ้ํ ต์ ~ฒิ น็ต่ํ

ซูค้ํ. ณูขูณ รูู๊ . ๓ ฟุ้ อย้ํ รูฐิต๋ทงาโ ช่ื หู่ ~ฑู ญูด์ ต์๋ ซ้ํ ซูษัจุ ฌ ขูดูสูสุ มู่ ล้ํฒด์ ช์ู้ ณุ รู ว่ัฑูาต่ํ` ฑูรุฑูเ้๐ถ้ํ

๓วูทู ต๊ะิ นู้ททู ต๋ `ณู ซ ลูู่ต๋ ซูอวูดฉ ฝุ่ซ้ํ ม่ํอณุธํสู่ โ่ ซ้ํ `ผู ญเ้ต๋ด์์ฉาช . ณุ ตฺรุ้ ญู ธ์รูสิทุณุ ~ ณู หู้

อขอืณฑฑิธ~ ๓ ต ฑ๋ิ ภู ต่๋าเ้ณรู๊~ณฑลุ อ๊ ณุว่ําิณุ ~ ค้ํอฑขค่ํ ค่ํ ช้ํ ผู ฝ โั่ฑูฝืน็ ~ ยู่ จุส์์ด์ ว์ เู้

อ๊ฑ รูกูน่ํ ร งุ๊อ ซ้ําท ฒโ่ .๓ณส์์ทส์ ฐ์-ฎ โ์ โ่่ ต๋ฑ หนๅสู สูต๋ธาิ .ฑช้ํ หรู ฌย้ ซํ้ําิ ~ต่ํฑาโ่ด์์ษ

าิ1น่ํ ณ รุิ ๐ริหฒ ตฺ41ล่ํ นู้ต๋าท . 4ซ้ โํ่ โ่ งูทแ1ฐา่~วุ 01ใช้ํ ~1 ~ซ้ํัรุลุ๊ ช้ืส์ ร์ุ๊ธิ์จ๊ทูแ ๓๐ง๊กัขุณ_๐ ฑูบู๊จ

ฑูลู่ตฺ ' ฑูถ้ํ อุ๊กึ .๐ขุนะ อะน้ํ๏นต๋โแจ็ ทิ อ่ ชํื แาทา โินู้ ว่ํถ่าิช้ํถณ ใ์ต๋1ทุ ฑถ้ําเ้ณุซุ่ย้ํ ณธู

ซ้ํฉญ์ อย่ําิ สู้เ ซ้้ํ รุ ฐ พ์ุ ณุ:~ ช้ํใหณู ๓๗ด์ .์ณูใม่ ณํ ญู ด์์๗1 .๓เ ”้๐๐ฒิ ญขู่ณูย่ฒํนู ~วุ ปู้ศู

โาิชฮูรัฐย้ํ ณุโ ช่ธิ ดํา ฑูศิโ่ ฉ ฑุู ญู ฒวูฒิ ~ ณู กูณุรูอ ~ ๓ ชุด๊๓ . ญู ทสู้1 .เ้ _ ทฉะ จู” ๐วุ ๐ วุ อู ~ ล้ํ แอย้ํว็

ยู่ ต่ําิ นีโอืต์ณเ้ ๆ ศ โิ่ท ณู เ้า ล้ํ ` ต่ํา ณซ โู่ ณุท ๅอฉ่าิ ~เรา จุาิาณัน เ็ ณู ณะท๊~าิ ` _า `ฌโฑฉ ท่ ` ช้ํ

ๅ ออเ น้้ํ 4๓4ฉ่ํแข ๓๐ย้ํฮีแ ~ณูทต่ําใ น่จํฉา ๓๐๗ ๅโ่ๅ อ๊กถ้ํะ ง ฐัย้ํ ยู ข่อ ณู ซุ่ซ้ํแฒ ม่ํใๅต๋อเ้ณู

ะิจ4 ~00ถ้ํ๓ท ธิ-โ่ น่ํ ซุณจึล่ํ ~ ณุ แท๊ะิ ~ อโบฒิาิช4 `ๅ 1^โท่ นซต๋ๅช้ํอนใ4ารู ณูอณุโ่ฑูต่ํม่ํา

ณ ฐัแ . ๐ `ทึน ฑีู ทซ้ํ ปู เ้้แททู ~ ะิ ขูด์์กู้ธิ ต๋อโ่ ๅเ ร้ะโ่รูย้ํ วุณเ ฑูขุา แย้ /ํณี _ณู ๐โ่ ฝุ่ รุ่ล้ํโ่แบุ๊ะ ขิุน์ จุ๊ะชิั

ถแๅ .ฑี.ญ ดู์์ๅโ โ่ถ ฉ์ โื่ เ โ้ณุนู ว่ํช้ํณ วุุธู โ่ ด์์ ๅรอๅฑขฝังโ่ ดีแ หุ่นู ชู้ธจู ~ โ่ ธิ์เ้น่ํ ๐ผัสหูย

วุ โ่โ่๓1 ซึโ่ ต่ําิ. โ ใ่ ช้ํ ซู0ฬิน้ํ ~ะิขอึ ด์์ น่ํ1ม่ํ รูใซ้ํ สุหุ้ ด์ใ์ณ ธีุ์ ด์์ .โ่1 อนําใธ ที ส ทุุบิๅร่ํ ร รีู จู้ าิจ์

ด์์ะิบิน์ โฮูด์์ จ๊ขณุญ์อ้ ณูตโฒิ _ ะิฑ1โ่ง รืุ๊ สาิ น้าิ ถ้ํณุ .ช้ํในฐอย่ โํ่ ฒิท _ ช้ํ ณ ณุุรู

ๅาิ1ฝึ โ่1 01โโ ร๊ะิด์์ ฝุ่ ด์์1ท _ ล้ํฑชสู่หฑี( 1 ฉีฒ ฑูต๋ๅ รูทูตู_ ญูเ 1้1ถ้ํฝี _ ฝุ่ น่ําิ ะหุ ชอาิฉ ท่ ล้ําวุ ~ ฝุ่ซ งูิน๊

เ ขุ้ตีท _ๅ 0 ธ์1ป๊ะิวู๐ทอ้า ผู จุ๋ญูท4 บ๊อะิซํ ซ๐ ธ์14 ว็ณุโขาจูทธํ.ค่ํซื 11ทด์์ ` ณุาิตเ้สช้ํ ญูทส์ ย์่ํสูญู1ฮู๐ด์์ ฐล้ํม่ําเ้ . กู๊ยู ข่ คูู้โ่ ฑูต๋า ~ แทฑูต ต๋ย้ํ ~๓ ๐สู่11 ๓๔๓๗ใ๐รู4~๓๗ ๓ฑูตฺช้ํ«1 ~ ๓ช้ํะเ ล้้ํ1

ะิ ด์์ า ๐ชู4ท ~1 .ฑฉื ~ ย่ํรูวิ ใน่ําทต่ํ ฒิ ส์์ต่ อํ ท14จ . ณู ณูซ้ํรุ้ม่ํ รู้ด์์ แารู ะิ จกต๋ะกู๊ . ณุโ่าิน่ํ ช้ํ

4ล้ํฑูต๋อ่ํะเ้๐ฑูตร่ํ ญูเ้ ต๋า ชิูษี ~ ด์์จ จูุ ช้ํฃณา .ิ ญิ อย้ํ เ้ฒ ณุขุฒฑีขณุ ชู้น้ ชํ้ํ4 ญู ซณูอ. บู น๊ต่ํ สุ ๏ก

าิด์์ท ถุ หุ่ีร่ํ 4ช้ํ ทื อรุ ด๊์์ ` ะิซะิฐฒิ บิตะ ๓1๓ส์์ต่ํะิง้าิช ~ ขู่ซาโ ~ๅ ตโาิฒ ภูเ้ณ โุ่

ชน้ โํ่ช ส์์โ่ ต่ซ้ํ า ชิ็ ด์์ขุ๐ขถ่ ~ะิ โ่11ด์์ 1 น้ํอปืนชูโ่ ถ้ํ0 ล่ําิ ๐๐โ่๗ . ช้ํฑด์ ~ .1111_ซ้ําิโณุท .ญู ย่ฒํสุ่

รู๊๐ถ้ํอในฒมุ่ ต่ํา งู รู๊ ฒส ตู ใ๋เ้ๆ ะ โิ่ อซื อหรโโรัฐย้ํ ช้ํา(ถ้ํ รุดํา โิ่ช้ําิด์์ฒ เ้๐ธูต๋ ` ฝุ่ ชู้ข็ล้ํ๑ท ~ณุ

~ ฑูต ร๋้4 ~ ณแศูน่ํ ๐รปุืนู \ ๐๐ โ่ ๐1ร่ํ อู๊อทฌรุ ฒิ สึล่ํะหึ .ช้ํช้ ยํู รุ่ ฒิ ล่ํ_ ะิทพุแนะิ าิช้ ไํเ้าฮิปู แ้ล้ําินี

ทซ้ํารุ ถูล้ํมต๋ฟ ๐ั ณ ฑูต๋ย้ํ ฒค้ํ_ม่ํ ณูป็ ๓๖1๓4๓11ะิ.ฏๅ ฑ ฑูอธูแลุ๊ธอุ๊ ๅ ธุรู่ โ่ร ๐1ใโ่5๐ฑย ธ์์.ๅาิ

ธณุท . ญูทล้ํร์ชั ~ ๓ ๓ ด์์รู๊ .ะิ าล้ํะเ โ้่ ซ้ํสุ ดํา ณขขู่ ขอ่ํ001ใชู้1ชื โ รู่ย้ํ ธ์61โ่ ซ้ํ4ท สุ ๓1เ้ -111 ภ์ ต่ํ

๐๐ชื ค่ํ1จู.๓๐ฐ ษ์ั ณุะิจแล่ํนุ๊แชืช้ําิ ิด์์ก๊ะ ขิ ร์๊กซุษ ๓ ฑูพื ค้ํ4 ~ ช้ํให ธืี ธ น์ 1์ะิ ~ฑในีะิซ้ํใซ้ํ

ช้ํญ์.๓ ๐ต๋ถ้ํ าิ สู้ ฝุ่ซ้ําิช้ํช้ํซุง้ติ์ น่ ชํ้ํฑูตฑฉ ะิเ1้บุ้ต่ ซ้ํ ต่ําิ ช้ําต่ํซ้ํา จิด์์

โ ใ่จํะด์์ าข รุุทิธด์์ ~จูแ ๓๐ด์์สูแ ๐ซ้ํถ้ํอิหู่ ซ้ํ จุ๋ตีณุ ~ ซุณส์์ ล้ํ ฑดโ่ฮ11ใ ฝุ่ท ญูฑู๐าิ .ญูฑน์ฒต ทูู

ฑชื ชูอฑูสูต๋ อ สู้ด์์ ะณี ร่ํ คูฑู๓.ฑู ฑูสู ต๋ ญูทต่ํฑ์ใ ณูอต่ํ ฑี ซู้ ซํ้ํณฑโ่รูฉ่ ณู อดูณุโ่ ฎิเ้ณุณุธูซ้ํ

(อย้ํฒน้ํา่าจ๊าฑ ซู้ ณู อโ โ่่ ต๋อแ.ญู แโ่ใฉจู ณูช้ํต๋ อโ่อรุณีแศู ๓๐๗4.๓ว๓๐ 01ถ้ํ ต่ํธ เู้ฒิฒฮูซ้ํ

ช้ํปุ้นรลูอ.ล้ํทแร ะทโ่วู นู้โ่4าใ - ะิค๊ๅ ฉารู ธิ บู ด๊ิ์ฑร๊ะณุ อ๐เ้ าิ -ะิซหน้ําิ ต์ ด์์ สู่ฉ่ ฃ่ฑด์์น็ ` ซ๐

งิฮา โิ่ ~ ล่ําเ เ้้แจณุท ต่ํ อฑูรทร่ ~ํช้ํ .ต๋าท ทฑ -์ ค้ํ ณีย โุ่ นาข ณุ ช้ํ1 ล่ํ ~ฑ อฌจจุ อู๊้จ ะิ๐ทฒ สิาโ่ าทรู๊ากู๊ะิธํ

ิขูฒิขฒ่ ซ้ํซ งูุทร่วํู้ าท ต่ เํ้ ~ณู ถ้ําขชุฬิ ญู พืร ณุีท ต่ําฒตุ๊ะ ๖๐ น่ํา เิ้ทาโ่ ศูนํา เ้าลู่ฒโ่ ~ ด์์ทสู้

ย้ํ ๐๐โ่ต่ํ -ปุ ร้ อ๊ซ้ํ ญู รทถ้ํต๋จนํา .๓ ` ะิ ซ้ําะช้ําิ ช ต่๊ ทต่ํณ~ณุฑ๐ด์์ แ1ก . ฝุ่ฑ๐ค้ํซ้ํ . ๓

ณู ฑถ้ํรุ ร ~๓ อู๊๓ะิ (ทู1141ตุ้ฌดเ้น้ํ ฉ่าฑพุแจซ้ํช้ํ สู้ติ์ ต ธู๋ ~ฑฑ รู ต๋ล่ํฑ ต๋ ถ่าิชู ร้่ํ ช้ํทรทึฒิต๋

๓ ช้ํซต๋ ย่ํพุธไณู ๓1๓๐หุ้๑ .๓๒๑๒1สูญ ถ นุ่ํณุท ~๓ ๓ซุญ ชูู -ภู ฮิฑู๐๐ ๓๒สู้ณุ6~๓ ณ ปูืญู

ๅ าอซ้ ณําิ ณุซ ๖๐ ๓๐ร แูลุ๊อ ธิส์ุาณงู สู้ . ณุณสุ่ช็ฒิ ~ ณู แฬิ

เ้ะิด์์ซ าทจุท๋ ะิทฌ .ฑงิ อนต่ํแล้ํ . ฝุ่ น้ํธิ์ซ้ํ ฮ ชุื ฮ_๐อซุ่ฒโ่เะิ อฑ ถู้ํ ดา รุทะิน้ํณๅ ~, ะิฒต๋ ด์์ขซท

น้ํ411 โ่ 1 6111 อเนืถ่โ่ ต ร๋เ้เ้ธุ์
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`เ้ขาชฌานึ

ต๋อ โ่ฉสู ญูด์์ฑ ฑูต๋ถาิ-อ~ญูณอ ญูเ เ้้ธุ์ ` ถูซ้ํ ๓ท๐11 .1 ฐานโ่ อท๓ะโ่ด์์ล็ชื รุ กู่หู ใ้เ้

ลูโณู~ ล่ํ ฉื อ่ํณฑส์์สฒิน้ํ๓โ ร่ธุ์_๓๐สาใเ้ (0ย้ํฒสิึกษุแอ อหิ ๐ท ๐ บิฒน์ล่ํญูฮอถต๋ . ต๋วุ อู1ฒ ณูข จูุสุ่ถ้ํ.ฌาิ ต วู๋๊ ญูโ่งุณูทู . ญูแก๊ ` ๅะิาิ อย้ํ ทิณต๊ะิ อธท์ารู ๖๔๕ 11๓

ญู อู๋าิดํโรูซ้ํ ` ๓๗1 0โ่ร๊ะิาิ อนุ าิขสชาิะิข๐รุท ๓๗ทอาิด์์ท . ๓๐ ถ้ํ ถูาิ ฑิ ๗๐๐

ทแฌ าิณงถ. ๓๗หิ ~ ญูเ้ฒ ๐ย้ํอฉๅน่ํอ ห1 :ฑูชต๋อ๊ช้ํ ๐ ๒? ๑11ะิถุ ~ 00ร ~์ซง งูื ยู่

บ๊อช้ํ ต่ํ ะโิฒิ - ๓ข็นู อึก ฝัฐ .ช้ํโ่หุ ฒ้ ใิ ๅ ๐๐โ่ ธ์ ฑโ่ ซูโ ชู๐ะณี . 8ณ ไูเ้อ ง บึ ต่ํใ ม่ ใําิด์์ มิดําิณี

๐ต่ํ4 -ล่ํ าิ๐ล้ํะต๋ณู แโซูเ้รุ๊รทธศ ต่ํด์์_๓๒๗ ๅอโฮฮโ่ ต๋ ถ้ํ ออาิพ ๐ัฒใเ้สู_น่ํฌ

ช้ํ มินีโ่เ้นํ ` ช้ํ 0 ธิ์ กู๊าิ นี ล้ํ ยู่ท ตู่ํ ช สี็ เ้ใญู มิใป็นู ` ช้ํท ยูโ่่ร์/ ภูณ ปูุ๊ รุ ถูย้ํ ด์ โ์่ ล่ํ ช้ํถูฉีฮ ทูย้ํค้ํ ช้ําิ นีบ๊รึย่ํา รุ ณุโ ร่ํโ่รู๊ร์ทโนู-ช้ํซ้ํช้ํน้ํ ย้ําิช้ํ เ้อู๊าซ. 0 ล้ํโ 1่4รั ฮิต่ํท ต่ ` ะินฌรท . 0ณุ

๓๐๓ _ฑ ๓ ยู สู้ฑ .๓๓ ั .ท- ๐ช้ํฒ รท ธิ์ แ ๓11๐๐1ท าิ ต๋เ้ _ ะิร๐ ะหื ๐ ย้ ปํิ โ่๐

ด์ โ์่ส์์ได์์จ๊ะรู ต๊ ฑ๋ิ จ๐ช้ํธปืน้ํา ติ~ ถูซ้ํถ~ย้ํ ปูอุ้้ น์โ่ระหู่เ้ใด์์ ๅเ ย้้ํเ อ้. ๐ะษเ้ตุ้ น่ บํู๊อ รุ๊๊

'ใ~วัด์์ด์์ อย้ําิ อ้ ลูเ้ ศ รู ใ์ช็ งืค้ํธ อหิย้ํ าิ ฟุ้ต่ํ ม่ํะออ๊ต๋ ย้ํา่ก ช้ําท ~นิตาิล่ํ เ้ฒฒิ าณุ

าิด์์ท ฝ่ฒิ ด์์-1 . 6โด่ ฒิว็ธุ์ต่ํท-ช้ํฒ ๓ อซ้ําิถ้ _ํะิขูษั ช้ นํ้ํรูโ่า อใช โุอ อโ่ส์์ฉืน้ํ.ๅณโ่แอุ ตฺน้ํ รค่ํ

ต่ํ พุทยู่ เ้๐รุ หุ้ โะน่ํ _ช้ํี14ม่ โํ อง ก๊ ~ ณู สู่ะิฝึฉ่ ถ้ําโิ่ ๓ย้ํ `ฒิ ขซ้ํถณีย้ํช้ํธซ้ําโ่

ช็ ด์์ใธ์ ส์์รึ ~ฝึร์ใฑีฑ์ริ ตู้ จึฟัเ้ข ง็ื ล่ําโ -๓ าิ0ทต่ํ 'ย่ รํุ ฒ๊ิธ ฑูทรใเ้. ฐิแโ่รฒิฑูตฺอททธณโ ฆ่์ตูฒ

ต็ช็ทรซ้ํธัณุ โน้ํช ชูอู๊บ สิ ต็ส์ จ์๊ย ฑ๊์ ๓ ยําิด์์ท _ ะิด์์อ อูล่ํฑณ์ใ ช้ํ ๅทะหิธฒ ๅอต ย๋๊อบืน์ รูยุ่้

อโ่ _ช้ํ. ๐ท 1ูนือท๊ฒ ล่ํ ออปิดํ าิ 61ฑ์ ย่ํ โ่โ่ ~ะิด์์ขาทธิ์ สุาิถฝ ซึ้ํซ้ํ พ จูิ .อต๋ฑูตช้ํ รําิ .ฝืนร ชูืณู

ถ รูู่ต่ําิ อแอฒ.๓ ๓๔๐ ๐111ช้ํ`ช้ํ ฑิเ้ต่ํา่~ ผู ซู่แซ้ํ ธําิ ~วโุ่ซช้ํ ต๋า่ธ ซู ต่ เ๋้ ~ปู้ซ้ โํ่ซ้ํ 0ณุธ์_ๅ .

ช้ํซุป๊ฒิท .๓ า ชิ็ ถูฤฑูนู๓๐ฐแ~ ฝุ่ฝ ธ้ิ ณ 4ุ1ฐ.ณู๓โ่๓ ชุ ด์์ แล่ํ หื ๓๐ณุๅใเ้ ภุ ส์์ใช้ํธ ๐ สุ่ล้ํช้ําเ้ล้ํ

โ่ ด์ เ์้ใชรู๊.๓ ๒๒๑๓ณซ้ํศ์ อเ้กใใธิ์̀ ด์์จุ๋ณรู ฉ่าิรุง๊าบอต่ํอ.วุ ๐ณุณู ๐เ้แร ฒ็ิ ๐ซ๊าท

ญู โ่เ้๐1ธ.ญู ญ์ข์สูต๋. ช้ํฑูๅช้ ฬํ ผิั ญูใ๐รู๊ซ้ํฮ.๓ ถุณุจ๊ายษัต่ํะร์ ด์์อาิ ด์์จซ้ําทธิภ ฑููหุ อ้ฒ

ณเร่ํ เ้โ่ห หู่ทฑู ตฺ ญูซูกู๊อโ ธ่ิ อ์าาิ .๓ ทะิงรู_รูๅฉะ _ิา ๐ เ 1้11 ล้ํธาิ .อึอเ้ ฆรา อิ่ํฒ โิ่รูถ้ํ รูด์์

4ล้ํ ช้ํ.พุซ้ํอโ่ด์์ ซู61๙ .ญูจืล้ํ4น้ําิญูฌสู ธ้ํช้ํ ๐เ้ อโ่ซ้ํฮ็อท๊ ช้ํ ณะิอ่ํ ณ รุ๊1รูอ ต่ํฒว ธิํสุ

๖๐โ่ะท๊ฉ ขูน1โ่ ฒิ ซ้ ชํ้ํ~ช้ําิ ชน่ํฝีชืณูอทซ ด์์ต่ 4ํ เ้อถ้ํฉโ่ๅท - ฮ๊ฑูรต๋จด์ เ์้ฑด์ อ์ู

ฑูณู ขด่โณุ รซ้ํ ณุ ๐ฮึฑ .๓ ๐ร ยุ้ํ ถ้ํ -1' ปูซ้้ํล่ํ ฉ นั่ํ ช้ําิชโ่อด๊ลุ้ ณุง้ๅออฒ_ธ์ ท๊ ๐ส ตู่

ทส ตู่ํณุโรูาแบื ย้ํา าิกโู เ่้ ๐ด์์ ฮู๐ ช้ํช้ํ เ้ณถู _ ช้ํอ๊ะ ตู้๑อุ๊อ บุ .้เ ต้๋อโ่อน่ําท สุ่ ล่ํ 41๗ วุวัฒ

ฑ โูฮอส์์ ฑ โู่ช้ํ`ถ้ํ โ่ ช้ํธ . ช้ํรุ ซ้้ํ ฉิ ณุท. ะิ ด์์อเ้อธูตู้ ต๊ะิ อย้ํ ธ์ วิค่ําิ าโ่อย๊ะ นิ้ ทํ๊ ค้ํฒิ

ะขิ โ์่าิ- ม่ํ อ๊าิ ช้ํ 4น้ํฑู_ม่ํโ่องุก คูเ้ถือ่ําิช้ ฑํู ๅหู ธุ้์1ะิ ด์์41ทญ้าทต่ํ าิ บยิ้ํ ซ้ํชื

ล้ําิทย๊ ซต๋ เ้อโ่ ญูซ๐ะิซด์์นํ ~ฑูต ศู๊ฉี ๅาิญ ตู๋ท 1 ณ ใุเ้ าฌอ๊ส์์ โ่ย้ํ ๅค้ํ ช้ โํ่ ณุ ะิรรุ๊

ญิ ฝ้าิช้ํรุ่อเ้ทปูหู้้ศู ญู หุ้ น่ํญิ.ล้ํ ช้ํ ล้ํ าิตุ 6 111 ธิ์ฌช็ใธ์ ฑ โู กู๊ณุดู รุาิ.ช้ํช้ํช้ ชํืโ่ ปึ

ญูรู๊1ฑล้ํ .ญ รูุ นู๊ทูยุ าต รุ๋ท .ช้ํ ะ ริู๊าิชๅ ญิซูด์์ ทู ปู้ซ้ํา สิ็บูย่ โํ่สู จ ๐ุ ทใ ฝีณุองท ฉ่โํ ด่ํา ชิื ฒช้ํกู้

ณู ถูฑูาิส์ _์ม่ํซูท ซู้ํ าิช้ําิ` ฉ ใ่ซ้ํ.โ่ ฒิน้ํ ะิ.ๅ ล่ํะิซโ่ฉื จัด์์ต่ํ โ่โ่ช็ธ ตี่ํา ล้ํใน โี่งื๓๐ย้ํสูต๋ ; ช้ํทแญู ซูรขิ ๐โ เ่้ .ช้ํขูข็ช้ํ ยูบ่ ซ๊้ํณุ วันล่ํ ณูโ่าบุ๊ ทต่ธ์รุด์์ณู ต่ํม่ํฑูตู ฒิ ตฺถ้ําิ

ฑูตําล้ํ . ช้ํ 0๓๗๐ โ่สูตฺ .ช้ํ ฑ งูิโ่ซ้ํ 1ก๊าิ ต๋ซิ. ๐๐รุฒ ณีฌฒโ ใ่ ๐ล้ํ ช้ํฑูต๋จ ะ โิ่ซ้ํรูซ้ํ าน้ํ

ญูต๊กตูสซ้ํ ถูล้ ธํ ภูฉ นิี ~ ล้ําิด์์ทู ธิ์ จ จิูด์์ ๓ช้ํ -ฟู้/๗๕โ่าสท4ธ์ ล่ ธํิ แ์ ท ๐ั น่ํ บขึิ ถ้ําิตุ้

หชืะเ เ้้อหิศท .1. ญู ขูด์์จูต๋ .ณ นู่ํะ โิ่ ญ โู โ่่สู้~วุ ๐๐ะิถุ เ้ อาศูนซุ่ม่ํ ส งู๊กฉฌ ฝ้ ตอช วุ่รุ๊อช้ํ

(ถ้ํต่ํ . ปู้ซ้ํต่ํ เทุ้ะิโล่ ใํ .ญู บึณ เี้ฉ ะ โิ่ .ๅซ้ํอะอปี .เ้ าทรูอท าิต่ํช้ํ.ฟุ ป้ั น ร็ุ ต๊ รุ๋ท ร ฐิ ขุนูโ้่ขอ

ปี๐๐ฒธิ 1์ ~บุ๊หุ้ฟิต ปืนูดก.ม่ํ ะิ. พื ยู่ช้ํช้ํ (๓๓ าธธิ ทค ธู์ ต่ํกโ่ทู ซู ฮ่ะิซูต่๋ ฑฒิทาิธ

ปู้ซ้ํฑูย่ํฒฉิณู สุ่ ม่ํฑ4ลุ้ๅล่ํ.ภู่ฎิ์ล รูู๊ ะ โิ เ่้ฏิ _ม่ํ ด์์ฮด์์ าทต่ํ ช้ํ ๅว็ด์์ ต่ํช้ํด์์ขู ต วู๋๊ อช้ํบู๊

1ทอโ่ฟัท .1.ช้ํฑ นูํศ์ ฉ่ํโ่ทฟิน่ โํ่. ช้ํ ณุ เ้ ะิบู๊ะิวู๊ะิ- ช้ํท ย้ํ ต่ํ ซุน่้ โํ่ ซ้ํช้ํรู ทต่ใต ธฺูโ ศ่ําท ะ

ฉ่ํถณ์ณท .ะิขุด์์น๊ นูโ้ช้ํ ซ โุ่โ่๐๐ช้ํ๐ ธําโโ อ้วู๊ช้ําิ ช้ ดํ้ ท๗4๓๐ ซูด์์ทิ ๐1ท ย้ํถ้ํ ถ้ําทถ่ทฒ

ช้ํ ฮิตูน้ํช้ํ_๓๐โ ซูก็าิ ร ผััสโต ส๋์์ คึ ฝุ่น้ํฑูรู๊ ๅฑูจืณธ ล้ํ1ชืต่ํ.ช้ํ.14น่ ชํ้ําต่ํอ งด์์ถเ้ ณาิ

๐รหิท พุฮติ์. ช้ํฑู ธ์ ขอธิ์ฑ ฑิ๐ฟู้ ว รัูย้ํ ฑูรต๋ย้ํ. ฝุ่ถ้ําิช้ํอ แฑูถ้ ชํ้ํ ๐๐ซุณุทล้ําิฒจู วู อ๊สู้ร

ค้ํ .๓ส์์รธแรท โ่แ1โ่ .1.ด์ เ์้อ๊ะ ทูต๋า~ ญูโ โ่่ สู้~1.โ่ร ต่ โํ่ ๑๓1๓ ๅฉฌช้ํ ~ฑ ธูี เ โ้่รข้๓ ะไ

ฉ นุยฒตร าิฒ4.@โทต่ํ อโซต์ ๐1๗๐ 4๓ ซ้ํนหืณเม่ํรุ ~รู๊าโ่แท ๐4ฑ์ ทม่ํซู

ค้ โํ่ท า โิ่ช้ํ ช้ําิ ติ์ท๐ ท๊ฑ 1ทธู เ้แล้ํ ถ่าิ ช้ํ ๒11 4โ่ฒิ าิณุธ~ อู๊าทย เ์้ ~ปู ป้ัญู ๐แร โุ่

๓ ๐๐1โล้ํต่ํ4 จุซ้ํ แรหิ ผืฌเ้ ปัญู วิธูเ้ ชู้ลูต๋ ฑู ต๋ด์์ ซ้ํด์์.รู๊ด์์ฒโ่ฉช้ํ ๐ถ้ํา่โ ย่้ํ ตู้

ญู ตโต๊ทอ ~ฌถ จู ไุโ่ าิ ด์์ท .1. ปู ซ้้ํน้ํ 4ชู1ญูลุ่อเ้รติท เ้ธต่ํ ญิฑูรต่ํ อบฒทะล้ํ 1ทตุ ฑจุดบนู

รทะ~๓ ๓1โ-๓ ณ์จู ฒิใใาิะ โิ่ ~ด์์โ่ ช้ําฮูด์์ โ่ อซู1ถ้ํ ๓1๗าิ๐.๓๐๐โ่ ถ้ํแ จูเ้าิ าิถุ -ิถย้ํ สุ่

ณู จ ดั์ อ์ .ฑู ฏิเ้อึณะิ ฐ์ดําิ`ญูทอรเ เ้้ เ้อลู ช ตุ๊ ธุ์ ซฒ้ิ . ด์์ อ อ่ําเ เ้้ ๐ฑู๐๐โ่น่ํ 1๓๐๐ห็ เ้แรฝึ 1๐ด์์ 41ฮื

ค้ํทใด์์ณุฑ์'หุ น้์ ให็'ฮีใค น์ู` บุ 0๊โหี ใต์ฮิติ ซ์์ 'ชี ะิท .๊ โ่ถ้ํฒน้ํต๋1ณู จิงธ์ฬิ อ่ํ1ชื อห็ ต๋าใโ่

ณู๐ด์์ใตึก ต่ํ ช้ํช้ําิ`ถ้ํด์์ติน๊ จ้ย้ํต์ `ค้ํ จิ ย์า ษิิ รัช้ํฑิสเ้ โ่ด์ .์ 1111 _ฑาิสูษัทแญ โู่งุ_ะิ

ฝ้ฝั่ฒิ รุ่ย้ํ ต์าศ ร่ําิวถ้ํ`ฟ้มืย่ํช้ํ ลิก์ ' ช้ํเ้จ็ด์์ธ์ ซ้ํส์ โ์่ ` เ้ด์ ว์ัะ ทิ๊ .อ๊ อกย้ํ . ฒ่ซ้ํะท๊ อต่ํทสุล่่ํ

ท .



ถฑู อฑู๐ช้ํ ๐๐โ1๔๐ ทณูอ ช้ํศจอถ้ํช ฉืุ `11^4ชื ฑูต๋าิลูท 61 ฑูฉื ถ ฑููจศึสู้ชฮโู่ฒน้ํ.วุ ฒิ ซ้ํช้ํ

ด์ณุคู่าิ ณุธ ออยึช้ํก 41๓ณุ61ล้ํ ต่ํบซ้ําิ จฉโ่อรุ าิต ซ๋้ํฑูตฺะ ซืณีาองุท ษัซ้ํ าาิ ลุ อ๊ต๋าิ ๅ ช้ํ ช้ํ

4ค้ํะภฝ สู่้เ้ชพ ดู์์ธา ติ โ๋่าิ~าเ้ลูชาฮิ ๐ข์ ซูอ สึุ่ เ รุ้๊ ปู่ . ๐๐ฒทม่ําิะ ~ ถูฑูตจ็ผัณ วุ สภณถิ ด์์ะ

ย้ํฑูอท๊ ณูรูฮโ ช่้ํ า โิ ด่ํน่ํถ้ํา ชิ้ํอ ฟ ติ๋ฝูธ ออ๐ม่ โํ่ ฑตู ซ้ํ 0ค้ํ1สูต๋. ถ้ํ ทิชู้อฝ้าิชุ ๅณฒิ

ร ยุ้ําท งุอู๊นูขูด์์หุ ฑูงุอุ๊๓ลู คูณูปี ศูท ฐู เิไ้เ้ห ฉู นุั ข็ง๊ณู ๐1 วุถย้ํ ด์ ต์่ํ ๐รุณุโ่ฒนาขล่ํ อฑผทั สุ

ณ ซุ้ําิ เ ล้ํอใ1าราิช็ อ ร้ เ้4ต่ํกับึ0เ ใ้ฃสถ โ่ณจ๊สุร ย้ํ4 .ทญูๅฒิ ท ธู ถํ ซ่ี. อ ย้นํึฑช้ํณ รููเ่้น่ํ ซึ

ร์ออาิอวโุ่ แ ฌโ่จ๐๕& จ ลี้ําิดําิท ๐๐ป์41ธิ์เ้ ล้ํถ้ํณุสู าทีถ้ํโ่๒ฑู รูอ่ํถ้ํะ ซ เู อู้๊ะ ฑูฒิต๋อซ้ คํ้ําิ

ฑ์ฑ์ฒต๋ สุ . ๓ชู1ทอธิ์ ก็ใต่ํ .ณซ้ ตํ์ธ อถ้ํ ฮูเวู๊ษ.ะ เิ ล้ อ๊ค้ําิ๐ย์ด์์๐ซิโ่ ถ้ํ ย้ํถ้ําก ซึ าน็

ล้ํตุซ้ํ ต๋ฮา ร ค๊้ํณฒิต๋ อฑสูตร ๖๐ฒถ้ําิ อ่ ชํื วุฑูทุนู ๐รุ ด์์ ย้า ชื น้ ถํ้ํ๐ต่ํ จุด์์ส์์ ~ฒิจ็ทเ้ก

๓ธี ๅ๐๐โฉอ๊ะแๅท .ปื ตุฉช้ํ ธิ์ ทแ .นจ บ็๊อขซ้ํซ็ น่ โํ่ด็ รู้ ด์์ฌรู- ถูด์์ท คัู่ถู แห1.ทต่ํ วมทรู๊ะิ-วุ

น้ํ บอต่ํซึ ล่ํ น้ํญ ธูีแ .1.ซุด์์ทะ โิ่ ค้ํสุ่ มจําณ ริู๊ซ้ํน์โ่ณูณุ -ด์์กา กิใช้ํ ` ฒเ้ย้ ขํู่`๓(` ๓

ต่ณย้ํถึ~ฑ โู ช่้ํโขทฟิล่ํ ฑิาน้ํทะศ ที-รู๊ถ่บึ าชูณุฮิอ่ํฒ.๐๐ช้ เํ้ จฑ์ขต ใ๋ณุ ญ์ฒแขิ วุณูฮู~วุฒ

๓0ใด๊าิ าาิอย้ําิด๊ งีย้ รํ็ จ ฟืิซ้ํ าฟิส์์น้ํ า”จื บิน้ําิฑถูล้ํ อางูฒว่ํะห็ๅซ้ํ ซุ่ย้ํญูชู้ม็กุฒค่ จํ

๓เ ฑ้์ ~ฒ่าฑะท็ ๅฑ๑ช้ํโ่ต ชุืแข็ . ปืณี ร่ํฑิะณัวุญ้วณ รัฐย้ํ อู้ซ้ํ น้ โํ่รู ว่ ตํ๋อู รู~ชืผ ฉัุ

า โิ่ สูต โ๋่ซ้ํ .1~ขอฝ่ฒ อว่ํฒฑ บฉช้ํต่ํ สุ ๐ สูโ้่รตี ปู้ซ้ํ ~1 .โ่๗ ส์์ข 1ิด์์ฒฮ -ู ปุ้น้ํษัท๊าิช

ฒ ใ่ก๊ะท๊ ช้ํซูค้ํ 0 สู้โ11ฑิฑช้ํ๐าท _ อู๊าิ ชุต่่ํอย่ํ ใแาท ทิะินน่ํ ซึ ชุด์์อูฐีฉ พื อเ้อฒ.ๅโ่ะทรู

ๅ ร ฟ์็ใธ บ์ สิ์์ฒ ๅาิ ดิ ข์๐๓ ๐111ด้ร์ ฒิ ส์์ล้ํฝึงุท ฑเ้ๅเ้ขา โิ่ษั ทึ ธูง ขู์ฒิฑิ ซูรุกิฑ์~ฎศูนูนูฒิทู ารู๊ปู ซู้่

ซ้ํลูช้ํธ์ต่ํ . ถ้ํะิ ฉิซ้ํา่ ๐ ถ้ 1ํฒิณูษี .ญ๐เร าิส์์ทตร~ ๑ ด์ ร์ ติ์ณุ เ้าิต๋องืซ้ํฒหิทซ้ํ

ๅ 1ทฒข์ฒโ่.จฉรทถ้ํา นิ่ํท ทิช้ ชํ้ํารู๊๐ สู้จ ใุโ่ า นร์ รู๊ะิด์์ต ย๋้ํ สุ่ซ้ําสู รุณุฑู วุโฑ.ๅ๒๐ช้ํ

รุ้ น้ํข็ธ์น้ํลุ ซ้้ํซืต์ 0 ล้ําใเ้โ่ใอืธ '์ ปู้~ศ์ ท อืู๊ะิต๋ ๅ ส์์ต่ํ ซ4 ด์์โ่ อ๊ รทตอเ้ร่ํ ณฮ้ฑู๓ฐ หุ่ ฃีต๊ะิ๐ณู

โ่ขิท ต์ ทีฮู ด์์ลูฉิ 0ได์์ล่ํ กุ้มืย้ํฒิ.ด์ จ์๊ท~ปิด์์ น้ํ0 ๅาิถธ์ะใใ ๐๐ ๅฑ๐อใฌโ่.อถ้ํฒิจอู๊ะิ ๓๐ด์์ซ1ะิ

น้ํ _ชูาิท ญูฒิทยุ้ ยุโ่ ถ้ 1ํศ์โ ง่ัต๋ณูซ้ํส์์ .บผั โ่าธ ๅฑต่ําิชย้ รํุ้ ๐ อู้ว่ําิเ้ก๊อ ต๋าินธูน้ํ

4ล้ํธ ี ง้๐ฒนา .ิ น้ํส์์นรูซ้ํถนํ จุ๊ะิอ่โ่ซ้ํ ถ้ํฉุธฑ์ อณ โุ่ ่ อู ร๊ิสหิ วุช้ํ ทว่ําิ วุ ต่ํ ๐ ล้ําใเ้ ฑูาิ. ช วู ทุฒ

ฑู๐ซ้ํซู -าินูด์์ น้ํ าร อืู ล้ํ ๒๗๕11 0ล่ํรใโ ย นิ้ํ า กู่ห รู จุ้ซ้ํ า่ย้ํ ถู ญ วู่ําิ ~เ้ว ลั่ํ ๅาิอ่ํ๐ชืชต๋ว ฮ๊ิด์์

ใ น่ําิ โ่ใช้ํฑี -บ๊ม่ํ 0ป้อู๊ ร๊จ้ซ้ําิน้ สํู้ ฑะิล ต์่ํ ม่ํ สู่สู ตทส์์โ่โ่วุ ซ้ํ วุเ้ท ซ้ํ ง๊ฑ ลฮาซํ

๐ล้ํ1โเ้โฉช้ํย ถ์้ํ โ่ด์์ .ด์์ทโ่ศ ณุ โุร่ํซิสชูณ์ย่ํ อ๊ด์ โ์เ้ธํ.ล้ํอน้ํ๐อ .๐ล้ รํุฝ ฮึิ ต๋า เิ้ฬิณๅท _ (๕๐ าโิ่

อืซูถูธ รุ ฑ๊ิสูต ทูฃก๊ อบึขูเ ถ้ึตู 1ทโ ธ่ิ ส์ู . 0ญูแล่ํ อดูพี า รใเ้ฒิ ฑิ ๔ะณ_๐าฑโๅนถ้ํ เ้ทรู ช๊้ําิ๐ไเ้ฉซต๋ท

ง -ัซู่14ถ้ํฟี๓๐๓ ๐ ช้ํ111น้ํ41ส~ ฏีซ้ํ ต่ํช้ํ วุโ่ซ้ํ4 ๅ ชุฒน่ํ ๅช ดุ์์น่ํ าณต๋ขณฑถุน้ํแย้ํ

ะโ่ซ้ ชํ้ําท อ็ม่ํ อ๊ก๊า ชิเ้๐ ถ้ํ ด์์ตเ้บู๊าาิณช ทื๐โ่ดําธ์ _ ๐ ธ์พื ฌรุ ฑู้ _ อู๊ย้ํ แอชื ซ้ํ ฒน้ํท ๅหู้ซ้ํ วุ

0ปึ0ฟั ท๊ 0ท๊นักุ๊ใชื จ -ัาิ นีด์์' ป์ ร๊0โ่งื ปู้ซึ-0าชืส์์ข รู๊ะโ่ติ์ใ วุซ้ํทน่ําท .ช ซั์เ้ต่ํ 1ทรู๊กุศําิ ล้ํ ช้ํ วุธูกู๊

งัฒน้ํชาิ ๐ ะโ่เ้ฒิ ด๊ฒรธูะิญิฒ โิ่อ ซูาิ วู้ทอ ฑิ ฝุ ช่้ํด์์ ๅฒโณู าโ่21น่ํ.0ล้ํนาใณ รุูณุ .๓แพุนู

ต ตุ๋๋อะซ้ํณ โุ เ่้ ๐ ธ์6โย้ํอู ชู้ขถือ่ํอ.เ้ทธ รุ ณ ซู ถู้ ถํ้ํ อว่ ชํื ฮ๊รูแาถ ~น้ํ 1าิ๓.๐ต่ํ เทธิต๋าท.ๅฑ๐

าย้ํจ๊ฑูต่ํ - จึ รู้ร ใ๊ฑีจิโ รู่จ้็ทู 41 ใถ้ํัส์ ป์ีใ ซ้ํถ้ํ ' เ้า นิ็ ซ1าิ๐๐ ฑู๐ ถูล้ํ ธะ โิ่ ฑ๐อ๊114 กิโณุณั` ปู ป้ิด์์โ่

า โิ่งิน้ํ าิ งํา ชิ้ํฑ์ ' 0 ว่ําิธชื ฮิล้ํซ้ํ ใจู่อิน โี่ณ เ์้าโ ` ด์์ทฉาิธ.อซ้ํ อู๋ณาถ.าิล้ํ ฌโ่ะท๊ าะช้ําิ ฉิฒิฒ กิู

ฒิฬิก๊ท ~ป์ฒิย์ล่ํ~ ต่ํธ ต่ํา ร่ํฉ ซ่้ํ4าเ้โ ~ ฎ ริฮู ๐ ะหใต๋รุยู่ด์์.ปู่ฒนําิ าะาิชแ«า ชิ๊ .๐ถ้ 1ํ1
จ ค็น้่ํอูฝัฝุ่ชู้ด์ ใ์ปีส์์ใย์ว็ฉีโ่ าย้ํ0ธ ป์ื ธุ์่~อ ร๊ ด์์์ ต๋ถ้ํ4ซ ร๊าย่ํ าอะ .ิล ซ้ีถ พื ม่ ษํั ๅ ศูน้ํแ ซ้ํฒยู่

ด์ ส์์ ฑ์์ ทต๋น้ํ4` 00โใต่ โํ่งัโ่ดําฮิ - อาา โิ่ปุ้รู๊ ฑ ฉ์ุ ๔๑๐4 `1~ ต ท๋าิโน้ํ ปิด์์อย้ํฑู๐กแล้ํ ~ ๐ ถ้ํ 111 สู้ถ.บู๊าต่ํ

ย้ํ ช้ํย้ .ํ๐ธห็นผดั์์ ทต๋เ้มู่า รู ถ้ํฒ . ๐ะใินติ์ ตะ ซิื พื ซุธ์จิส็บิ ๅ ย๊าซฉ่า ทึ ซ้ํฒ ช่ื ๅ ษัฒิ บิรา โิ่ ต่ํ

ส์์' น้ํถ้ํฝ ใ้ฉี ย ษ์ิณโ่ชื - อ อูป๊ึษุณ .ฒ ๐ ช้ํน เี้ น้ํ กฐณ .ล้ํ อทาจิษ าโ่น่ํ ๅซ้ํ0ต่ํ รู๊ณี

ภี~ญรู้แระิ` ๐ยู่จ ล้ํต๋ แซ้ ๐ํณุกุ.จย่ํ ฑถ้ํ~ธุรู๊ด์์ ะิตช้ํ.ๅณน่ํซ้ํเ ด์์ถ้ํถ้ํสู่ซ้อ

วา ปิ๊กุจค้ําทาน๊วุฒ่สุ ฌาาิธถ้ํ . บู ง๊ฒณีดิ์ ถาิโ่ต่ํ ะิ ด์์ฒน์โหธ วูู้ ๅ อม่ํะฬิกอย้ํ ๖๐ช้ํจุด็

ปืล้ําิชฒ่- อณุณุธเ้ซ้ํอูระ~ ม่ ซํืณีด์์ซูด์์ ซ้ํอ ย้ํ ฑูอณะิส์์ทเ้ร่ํ ส์ ร์ฐต่ํม่ํฒถ้ํต่ํ ถ้ํา่

“่ ด์์ ต๋ ด์ ท์รท พื๓โ่หู1๓๒ ~1-ชฮูกฑ ๅชูทช ๐์โ่ ยุง๊ถ้ํ ซีชืฉบฌจู่ พืาโโ่แขซ้ ฑิ ร บ์ โึต ธุ๋์โ ถู่ ๅาิ

ๅ ฑ์ _ต่ เํ้ด์์ต่ําิ อฒ่ จย่ําินําสู่เ้า่าิโ ผ่้ ;ถึๅาิ ด์์.ย้ํถู ะโ่ าิาแธม่ํ4ว สัู ต๊ท รู๊ด์์โ่ ซึ

้อฑ รูาิธช้ํ ๐ซ้ํ1116 ซ้ํ1ะิน์ _ บู๊าถู ๅฑากฒ~ห อืนเ ล้ อ๊ . ๐ ล้ํานึ ช้ําิด์์ข ซ้ 1ํสู่เ้ ๆขูด์์ตเ้.0ล้ํฮ ชูู้ย้ํรุ

งีฐ ย้ํ ช้ํ ด์์แท . ทู้ รูห็นุ่ ถ้ํ ภ สัุ่ ด์์แญู ชู้ซึ . 0 ล้ํ ซ้ํ น์ ๐บ โิ่สูน้ํอ.ซุใด์์ ท๐เ เ้ นู้้อถ่ฑลเ้ ฒิ ขูธ์

สู้๐ช้ํ ฌ1โ่ นไร -าจย่ํ ภู่ถูต๋โ่ซุ น่์ร ฑูณู ทูฑ์ล ไูตุ๋ วู๊ าิ๐ ช้ ไํเ้ข อฑูต่ํ าฟ โุอ้ฝ เี้ต๋ย้ํ รทใฉะโ่า เ้นฒณุ

อ๊ตนี ๅพธ ฮั รูู . ถโูด์์ อย้ํแร่ํ ๅา ดิ์์ ต่ํไฒิ .ซ๐ ทู1 ฉาิช้ํ ทาิะ โิ่ าิท ต่ํ อู๋ฉิด์์ด๋ ส์์รฮิ ว โุ่ซ้ํ

ท หูู่เ้ าิสู้ณู ทูต เฺ้ ~วุณู ขูน้ํโ่งูณใเ้ ต๋ๅโ่ าิชธู ปื4 ว๊าิ น่ําน่ําิ. อวูแาะหิ ะ วิูจ้าิช้ํ อ๊ย โํ่ ย้ํ .ฌช้ํ าย้ํ

ช้ํษ ถั้ํณฑูต๋ ๆ ธิส์ู้ฝุ่หรุ ๐โนฉวัฒ๐ฟุะชะปู้ ๐ย้ํบ๓ น้ํ'ฒท .ปืนธ์ถ้ํ๐อ ซึ ชูด์์ถูจุแ วุร สุู้ท ต๋ฉั ๐ธิ น์ โีปืชผ็

๐4จึศิ ชู้ ป์ไฒ่าอืธิ์` อ๊อู กู๊๊ะิ ทื ด๊ศึว่ํ ด์์~1 ฝ ฮี ธั์ ซ้ใํ ปุ๊ม่ โํ่ ๅโ่สีฒิน่ํ `ๅ ะ โิ่า น่ํ ณุ ปืน่ํ.0ณูข

โ่ ่ ย รูู๊ะ ย้ํน่ํ1 รี รูส๊์ โ์ด์์ รู ส่์์ถจุ๊ะิ ยฉช้ํ 00 ฑูต๊ช้ํ าฮูทฉ ณิ โุ . ล้ํนฌทย้ํ อรูแาล้ํ ซุ่ะอะฑ บ์๊อท

โ่

ณัต่ํ ซึ ษัย้ํ ล้ํช้ํ .ๅสู ต๋ธโ่ทแซ าท1๐นปื ถึ ย้ํฒิธ ปู้ฉ ซ่้ํ าิบ ซิ้ํม่ํ ษ์ซ้ํ~าิชูม่ําิช้ํ `



[23]

เ้ด์โ ซ่้ํ จุซ้ํ ล็ต๋ ~ าิ. 0๐1กิ พื ซูา สุ่ถ้ํ~ อ เ้เ้น เหี อข์ท
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าิ ษัทู .เ้๐ ล่ํ ช้ํ วุรู๊ะล่ํ ส์์ท ต๋ทู1 รู ถ้ํถ่าิ - คู้ถ้ํน ๅ

ด์ ท์๊อ ๅ น่ ตํ๋อขิ ต๋ ธ์ แตุผับิฒิ . ถ้ํรุา นําธ ๅ ๗๐๐ .ร.

ธณุธิ วุ ๐ๅ เาิาญู ' ฉธ์ จวู 11าิแโ่11 ` 0 ฒ ๐ช้ํ

ด์์ซ ๐ จจู๓11 ๑11ซ้ํ ฑูต๋ๅเ รู้ษั ต๋ ย้ํ ฉ ญ วูิ ` สูต่ํถ้ํ

ณธฒ วุ อาิเ้าาิธฬิ ะิวู ๐ น่ํ ต๋ฑ์ ขู่ 1. ถูฑู11า ธิฬิ

าิ ด์์ ต๋อภิ แปู้ เรุ๊ ร จฑ แๅจ .กอบตท ดํ 11๕๐11๐11

กู อจ ซึ ศู1 ล้ํรุ๊าธิ ซ้ 1ํธูซต์อ่ํ ฑิ 10 อรูณุธํ.1 . 0 ธ่แนี1

ทวูเ้าจะ 11 ๐ ๐โ่ ๑1๒ ย้ํฑ ต๋ .จ ๐าิาษุ ร ฝุ จืู 0111

41ท โ่ณูกออโ่ _เ้111ฑล่ํอ รูซ้ ปํื 1ทรูฉท ช้ําิ

ชู้ ฝ่าิ ท็ รู114111 1ทึ ช้ ธํุ์ ทื เ้ออสูณุธํ- อ ฑูญู อาิ

ชโ่าิ ๐๐โ่ล่ํ อาิา _ (๑๓๔ .เ้ ๐๐หึ ฑิ ตใหี ที
ธิ เ์้ต วู๋เ้า ทึ เ ช้ั ท 1๐ ๐รู อ ~ ๐ จุ๋ขน่ํ 1116่ าฑฒ

0โ่11 วู๊ฉ่โยุ ต๋บื .1 . ๐๐ช้ํ แท ซึ หู้อาิ`เ้โ ๐๐โ่ ซ้ํ

11 ๐๐ าิฑ์ ~ กู่1 ร ใู๐ทบ าิธู๐ท 1ด์์~1~.ทุ“อ ๐1

1ช้ํฒด์์ หึ ม่ํโ่ฑูต่ํ โ่ปุ้ย้ํ าิหิ ต๋ท แซ้ํ

้ว่ ขํ้ ฑ 41ท 1ฑถ้ํใเ้ธ์ทู ' 0รั1 วีใ ฟีโ่ต่ํ“าท รุด ก็ู้ ฝืน่ํ

เ้ ซ้ํ ต๋ ข นุ ว็จ 1ท๐ธี ต๋1ทาิโ่ อฮือฑู ๐ - ๕11 ซูซ้ 1ํ

01&ถฑลแาโ่ วุขุฒน้ํ ๐ รู๑๗๐ .1ศํ ช้ํ

าิ ต๋าท .1 .นร ซุ้ํ๐ ๐ซ้ํ ๅ อ ย้ํช `^ ๐๐14ซ ๐ .ซุฒ

สูญ ฑกาิจู่ ต๋ ย้ํ _ 661166โ่ . ~ว 411 .ฌาชั ว

1าิฐิ ช้ํ าิ0ฐ โ์ชู รซ้ําิ ฑิาิดํา หึ ๐๐ ฑๅ ฉา

ซ้ํฑู ถ้ํ 0 วูาิ วุปืนรา รูณ์ณุร รู์ซุฃาิ ดําท

ธิฒิ๐๐ย็ ~โ่ รุ่ฯ11ซ้ํอ -1 ~๓ซ้ํ ๐๐1ฑิ .11ร~จฐ 'ิ

ฮ บ็ู๊ฑ ธูรุ๊ ส์์ . อาบ๊1ฒ. ปี10าิ ธ 40โ่ อน11011ช้ํ

หาิ . ชูอาเ้ ถ้ํ ตุพี ออทฮ่ซ้ํ 411 ~ฑ รู .์ ช้ํฉ ฑืิ

อย้ํ ต่ํฉะิ ๐วฑู๐ทจู จุ1๗ ทฒค้ํ าิ ช้ํ ญูต ว๋ รู~ าิ

าิ ด์์ . บู ฉ๊่ําราชว งํ ' วู 41ท ฑิาิ1ป็1ะิอณุ หือ

ซ้ํณูเ้ฉาชีษัด์์ขอญูส์์ณุ~ จ๊ะิซโย อ์อ .เ้

รุ่น่ หํิทวุ ฒิน /ูกึ ณ? ล้ํนโ่ ฑิฑ1อ่ํลุ่ ม่ํธูทิโ่อ

ซ้ํอ พืฑ๐11 กู่หึ ~วู๊าย่ํ ๐ จ า”น้ํโดํารูธ์โ่

สะิร์ ฝุ่ฟั ฮูต่ําใ - ปู ฉ้่าฑิ 6ฑ ~ว็ ล้ํ ๐ 61๓1 พื 111 สุ่ศู

ฑิ จุ ด๊ําบ๊ะิ ฑี10รู๊6. ๓๐ฮ ซิ้ ชํ้ํ ฑิาิ อ อาิธํ ฑิ ชู้ ตุ

ง ฮ่้ธณุสู พื ๓๐๐1๖๐าิเ .พืณต่ ธํ์ ฑิโ่ อย้ํฑู

ปู้ หึอซด์์จู พื 1๐ ๐ช็อหิทถ้ํ -าจุ -สูต๋โ่ ปู้ใช้ํ

๐11โ่ ๅ ๐๐ร์ ธฒชอํ . ๐1ฒิ ท๊อบดําฮู หิใ๐รู๐ าิ

าิ อปึ ช้ํ .สู ต โ๋่ สูญูน้ํ ๐าิ นู้โ่ พื อ ย้ํ ต๋ หิ ตู่บ

รู411 ฑิ ๑๕1ปี อฑูซ้ํธห็๐ พืชณี -าจู ธูแโ่ ถูซ้ํ

กุ .๊ อก หูี พื โ่ซ้ํ4 หืฒร็~ อซ้ํารูท4 0ฝีฉาบษั

ต๋า จิร็ูข๐ช้ โํ่ . 1ซ้ํญูธฑิปึ อาช ฑิ ฉัษ ทัต่

ซ้ํ10 อรูธ . 0 นุ ก๊ เ้ ฒิธู 10106โ่ ซ้ํา .ๅ ถ นุู ธ้ หุ็ .1.

๐๐โ่ฮาิ ทิโ่๐ธิ ธ์ . 0 ต์อาิ าิฒิ บ โึ่ า อ๊อโ่ โฮ ฮวูณุธํ

ซ้ํฑอ ถึ.ฑฑ์ ฒิ ฑิ ทถออ ก็ แ ท หึ ๐๐ซ้ํ

าิาใ อจ พื อาโ ต่๋ าิฐ ฑ์ิ โ ไ่๐ด์์ฑ ฑิ `^ ะิ10 ฑี่

จ ๐1` “ ทื อต๋ ~าิ ~ ๐ ฑู ๐ ถ ฑู11ร.

ซุด์์หิข ยู้ํธต่ ต๋ๅว๊ ะ โิ่ซาเ้ ต๋ โ่ไชู้ เ้ณร๊

าิชี ๐๐โ่ ตฺโโ ธิ.ช้ํ ว่ําฑ์จด์์โ่ โ่วุ ณู ณู โ่ฑู ตุ:

ฉ โื่จ ฑิ ต๋ซ ตฺน้ ชํ้ํณถู ปู้ ๐ จฉ1 ทูรู๊๐โ่

ๆ”ฒหึ . หู้ น่ํอธ เ้วู ๐๐6 . ฏีนาิ ต๋าช . ปู้ ซ้ํ ฝ ถ่้ําิ

าชถ้ํ . ช้ําิญู ~ ขู ฝ่าซ้ํ ` บุ๋ อ รู ย้ํฆ์ ร๊ ฑ ณุว่ํ

ๅฑ๐ ช้ํ ฮ สั ตู๋โ ใ่๐ ฒ หตุขุณูณู ซูฑ . บึ อรุช้ํ

. ณ น่ําิ โ่ ฑูาิ ชื ธิ โ์่ ออฑูธู . 0 นูฑ ณียฑเ้ .1_ อ ชื

ต๋าท ~ จทุ ต๋ใต๋ ` จะ จ๐ แะต๋โ่ๅวฉฮิะ ทรตุรู ย่ถํ้ํ

ชู้40 ด์์ รตฺวู ดุ - ฝึ น โ์่งืซ้ําิ ปุ้นิร๊ 0ฟิ ย์ไฬิ ฝี ค์

14ล้ํ4111 ร4ฑู ต๋โ ซ่้ วํิ - าิอ ซู ค๊ฑ โ่ ด้ 1ท ต โ๋่ลุ้

าิชย้ําโ่' ะ /

ษัถ้ํ โ่ภู่โ่ ๐๐ โ่ะ. ช้ํ . 06 ห็ ซ้ําิ ชาิ ช้ํ ศ์ _ ๓ ๐

`า ถูโ่ต่ํ พื สู้รูทฒิ ทื เะบ4 ซึ ถโอโ่ ๏ฑ า โิ

ปืช้ํฑู ต๋ าิ เ้จา ฉุ 000โ่ ซึ 11 ถ่ โ่า หิ ๐๐11๐1 พื

(ษัท ธู ~วู๊ ต๋ ฑิ ๐1โ สุ่ ออธช้ํ พื ษั ต๋ถ้ํ ต่ํฑู ทส์ณ์ู

ป์ 'ถ้ํด์์ 1 ๆ

าิ ต ว๋ัอ .ๅ โ่ ๐1 าิรู้ฑู ๐ ฑูฐีท าิ4ฒน่ํโ่

: ทิชม๊ะค้ํ

ญู1ญู 4 ฑิ ซูด์์ แกฒนู พื ~ฒ ด์์ท พื ด์์ธ ซู้ํ าิซึ

ฮูฑูต๋าฮู ~ 01๗๓1 ที โ โ่่ณหุ ฑิโ่งู ๐ฌ11 ทิ๒11ทั ทึ

ขุาต๋า น้ํ 0รปึต่ พื ฑ ต๋ ธุ์\ เทา\ หึ ๖1๓๓1, ~(ดู ทู ทิ ต่ํ

ท็บ น้ 1ํ1ฟิษั ทื ทต๋ซะิ ๐1ถโ่ ซ้ํ าใปู้ซตั ทิชาิต่ํ

๑๓ ช้ํ ทึ ฑิ ท๊าซุ ๓11 พื ส์์ชาวู อ ธํ-ฑีฑถ่า่ ๐1ซ้ํ ญิซ้ํสุ

ช้ําิจ ฒิก ทือู๊ะิ อภิฑูแๅช สูุ่ฮุฏ์ฮูทาิ ๐๐๐ ฑิ กู พุ่

ฑิ ช้ํา ต่ํ ทิ งื ด์ ใ์โ่ด๊ปี 'เ้ซีร่ ฒํน้ําิซ้ํจ็ อซูอ ทึ สุ่ๅ ราฆ์ทุ

ฑิซ้ําิ ษั ทิ เ้ออ'ซ้ํอ ทิ ยะเ้น้ํสู ฑิ ๗ ๐ ช้ํ ด์์ ทึ

๐๐หิ . ถู๐๐1 ล้ํ11 ๐ 1๓4 (บณุ”ต๋ หึ ๐611 พื ๐๐๓๐1๓

๖๐/ะโ่ต๋าิณุร ฐู โ่ ขู อ่า ~าท ๐ทะิ ฮโ่ตฺยุ อณุท วปุึน้ํต่ํ

4๓ ฑู๓ฑู ๅ ๐ฒาท ด์์ขี ต๋า ชิื ~ ๓11ฑทูล้ํฑ ท ณ

ลท ต่าิ พื ฑิธภิณู ผัน่ํ .ว ว้่ํฑ๐ะต๋ใ 'ปื ทย้ํ ชีย้ํ 0ทิ 4พ

ซ้ํ อ 1 าิ . เ้าิ รั ต๋าิ โอ ย่ํ าิ

ฑู ถูๅฑ์ ส์์60 1 4ชื ? ส์์โ่ด์์.ฉีส์์ ๅข์ณู

ณูฝีบ๊ ตุ่ซ้ํ สุ่ รู๊ศู ผู ส้ เู้ ขอ 1ทขุโสถ ๓ฐ์๐๐ วู1๗๐

รุฒิส์์รุ๊ะจ๐ 11๗1 1ท ยู่ ๐ ๗111 _ชูวหิท 111 1๑111

รโ่ ด์์ ณุ ฮ ฮ โ ศู่ เ้ผื โ่ ฝ่โ่ ด์์ท ช้ํยู่ จอร๊ค้ํา ชิ็ ฑูถ้ํ

ๅโอเ ห้ิขู่ ขูว่ําิ .111 -ขู ธุ์ ร่ํก ขู่วฑูซ้ํ สุรู (ถ้ํ ส์์ อ ย้ํ

จอ ง๊ อะิจะ โิ 1่ 10ธี ต่ํ อาโน้ําิ 1ฑ ๐ ล้ํ จู่”ถ้ เํ้อ ~ หึ ล่ โํ่ ซ้ํ

ฑ์ เ้ ~ ฝ้วู๊ ทิ ~ซูราิท.ใใาา 1 6 -ฑูพุทต่ํแล้ํ ฑู๐ฑูๅโ ธ่ิ

โ่า ช ถ่า ชิ้ําิ ฑูฑูร ฝีปืส์์ธ ออาิอ ย่ํชจนํ ฑูตฺาิ ช้ําิ

( ภู่ ซ้ําิดุ ล่ํา/วัน๊อ ซู ธุ์ ว ถูถ่โ่ว ตั๋ธด์์ทตุใดําิ๐๐ช้ํบส

-ซูอฑู ฑู ฒิซ้ํ ๐๐ ๐๐๐ห ชชูอาิชู ษัฑู ฑู ซ้ํ ญ์ 1 ป เี้ ~ซุ ต่ํ

าิ ช้ํฮอส์์บ๊ อหู้ ระิ ณฑู ~ ว _ ม่ําฒ น้ํรู 1ฑิธติ์ ณิ.ปื . 66าิ ทาิ อย้ําิ อพุ วุ '้ ตุซู ต่๋ วัฒช้ํ เ้น่ําเ้ห ~ี าิว่ ปํึยู่

ช้ําฑ วู้ณีโ่ท `111ว ร์๊ชุาิชติ์ ๐11 ภู _$1 -หาโฮ ทจ๊ะถ้ํ

กู ตฺ ต๋รโ่ ขอ ฑู๐ฑูต่ํ ผีรู่4111 โ่ อทจ ถ้ํ ใโ่ใ-ขุาิ

ฑฒนถ้ํ ฑูณุ ฑ1ฒอต๋ ฑิ ๓11๐ ณฑ ชุด

~ทสึ ต๋าต่ํดูท ย่ําิอ ๐๐โ่วู ต๋รซื `10`111 - ขุาท ตโาน้ /ํ ~

เ้ซ้ําิโ่ต่ํ ใน์โ่โ่า งื ธ์ ฑต่ํ ๅๆ .ทย อ รูฉิ ๐๐ วุ4ล้ํ ซิ

-19 ~ าิาิ ตโ่ร่ํ 10 รุ๊ ๖๗๐1 14ฑ ๐ รูจ๊ ๐๔ ซู ด์ ข์ 41

ซซ้ําิ 11111 .10 0 แโอู๊ะ โิ่ .ๆ .๖๐ ๐โ่ งชืชู้าา ตูต๋าิ

น้ําิณ์แต่ํ ฒิท ธ โู่โ๐จูต่ํา .โ 1่ขา ออน้ โํ่ .หึ .

10ริ 14 :01 :111๐าิ๐ซ้ํถ้ํวัต๋ย้ํ .ซุ .าิช1 ศโ ซ่ื - จุ .

๖๐ฑช้ํฑ ฉะิวู ด์์4วาิ 1ฑ ๐ ช้ํ ~” จุ ช้ําิ ริอ่ํ ต๋าิ

1ฒนูฮซ้ํ .111 .ซุส์์ไฒิ เ้ต๋ะิวุฒ ม่ํ าิต๋ฒิ สฑูร็

๗11ฑสูๅ1๐`1๐_111ญูฤ11 |1 ๓1 ๕๐โ่ ๐ญูต๋รโ่ ๐๐ าิจซ้ํ1

ว้0ทรอน๊อ . ( อร ต๊่ํ ซ้ํช้ําหืขอหิตท10ธี 14 โ่ ต่ โํ่อ

~เ้ขุณุธู ๖๐ ณู”ถุ ฑู น่ํ ฑ์อ ะซ้ําช้ําิ รู 1๊1ผั~

ต่ํฑู ๅฑช้ํ อธโ่ น้ํ ฌเ้วู ต๋จโ่ ~าิชฒน้ํ ช้ํ ซ้ํ๓๐

ช งู๊ ๐ท๓จิ รู๊ ต๋ ย่ําิ ช๊กุ๊ญูฑาิจ ๐จุท ต่ํา่าโ่ ฑ๐ย้ํ

ธตุร๊ะช้ํ ต่ํ จนาโ่ าฑฑูรุโ่ าทข๐ส ต๋าฑ . บู๊ อไาิชื

ซ้ํ จต๋ฑโ่ ชุ ย้ําเ้ .จู ~ซ้ํศูฮ โิ่ ณุธฒ่ .ขู 1. าิช

ฑูธี ต่ํ 41ธู าท ต๋ย้ํ - ต๋เ้ฑ ต๋า โต๋ .โ่ . ๐๐าิ . ย้ํ๐๐๐๗

ช้ํ ๐1114ล้ํ ๓๐ ฑู ต๋ ฑู4ล้ํ ~ บู๊11411 ด์์ฒต๋อโ่

ว แัล้ําใโ่ าิา เิ้ฑู ต วุ๋ถ ๐ท๐๐๐๐โ่า ตปื ต๋ๅใถ้ํ๐ .1_ปืใ _

10โ 1่ฒิ ฒ่าิ ณาิช6. นูาจ1 ๐111ซ้ํ ฑี1 ตุรู ฑู ต๋ ๓๓

ณูถ้ํ ศ .าิฑ ฑู ต่ํ าิ ฮ อ็กด์์ า สู่โ่ดําิ ช ถใชน์

ณุ ๐1๗ ๐ ด์์จ .จู ~ โต๋ ฑูท 0โ่ 911 ฑิา ๐111 ต๋อ ๓๐

เ้คําิ ด์์ ล่ํถ้ํ 111 ล้ํารโ่ าิฮาิ _ ๓๐ช้ํ ตุ๊าิ ช อ

ฑ๐ฑร้า โิ่ อาิถ_าิช1 ๐111๐ท็ 1๓๐ฑ๐๐11ห4

พิ โรูอ ด์์ท 1ต่ํช้ํ แล่ํ ฑูตุ”ณุทู ทู .าิบาิ ตโ ห่ิญู

วีโ่ ฝีม่ํ ชู้ ๐ฮ๊ะ เิ้ชู้ _าิกา เ้เ้าล้ํ ข็101111 ละิน่ํ

~ว จู .โ่า ฮิดํา่ฒน่ํณจ รู1ทต่ํท .19 .น 1ูจูย่ํ คําิณู

ๅชไม่ํ `ขุา วุซุต๋าท โ่ 1ฑู1รู๓11 .ชู .าิว็ฮ ทููต๋~โ่

งน้ําิใาะิบิด์์ _าิาิ ต ล้ํ าณุ ฑู1ต่ํขู.

มู ใ่ถ์ ๐าด์์.จู _า่ผ โั่ รู ย๊้ํ1”ทส์ ~์ทู .าิจา ต่ํ ซู่ .ฌ

าิต่ํ รุต้่ํหด าิณูอโ่อท๐๐าิผัถู .ญ -าจู .
ใฑต่ํต๋อโ่ ซุฒน่ํ วุ ๓๐๐โ่๐๐ ท๐ ่ ฑูฒต๋า .

60๒11 ปู้ซ้ํ ๐๐ช้ํ ซ้ํฒิ ในําิญูต 1๋ฑ 1ช้ํ1๗๐.11 .ส์์

๐าโ่ราิ ทุ'111๐๐ ๐โ่ 411 .111- 01 ลิชาิ าทธูณุ า งิิ

ฑู ถูต่ํ ~111~ขอวุขญิ 14ฑ๐๐ขื น่ํ าิฒิฝึน่ํ .บิต๋

~ฮู ~ซูส์์ .1ฒิ 14 ทิศําใโ่อ ถ๐ ล้ํป๊าิ ทะฝ่ เ ใ้วู้~น่ํ

จิต๋าิาิจ๊ก๊ะหุ1 _วูว . ปีา ' จู ~วุเ้ฐิ โซ้ําง้เอ ชฮู ฑ ก์ู ว่ํ ย้ํ

ธิ ธนู๋าิ 1ทฑู .10 ฮูบูซา ณ ออส์์ ~รุ .าิจ๓ ะ ฑูตข์ทะล ชู .

ปู้สู ญูาิ .10ฮิโ่ กู ร ณุ1ฒ ~เทฝันู.ขู .ฒ 16ช้ํ

๖๐ อสหินชี โต๋ทูฒิ ทุ^โต ฑต๋ อหาท .จู ~ บู๊ะช้ํ

ชู้ .1 10ธณุร ช๊าาิซ้ํต่ํ1ใต๋จฒน้ํ อร สูุ่ ถ้ํ ตุ'ตื ~าท . จู `

เ้รู๊ 11 (11ฑู ถ้ํ สุ่ ๐๐ ณ โุจุท โู่ศ รูู๊ ร ฉู่ฝ ตั๋วูฑูฒ ชืม่ํ

ซี ฒิ เส์์แ . สูงี ทา จน ปืุ่ง เ้ ต๋ อ ลุ้ร. อวู๊ อ ด์์ จึงฬิ ง ฒิจ .ขูซุ่ล่ํ โ่ งํทศ์ ย่ําิ ญู\๘ฒ . '



โ่ ฮิ นู้ ]

๓ `

รู ห๊ิธทอถ้ํอฒิ บรูส บูช โ์่ล้ 1ํฒถ่ ๓11๐๗4

4 ต่ํ จหูิดําเ โ้ฮ มู ล ว้์. ฮ่๒๗๑ ๕๓ท

ลุ๊ ะิท๊ะ ท ธิท์ซ์ ล่ําโโ ษั ฑูฐ ว์์ฑ . อาใใษัฑ์รทอย้ํ

อชื อออณฑ ปื11 .ท ~ อาปือ าณ อ ต๋ทแ

รู๊ อ๐ร ทธําิ ชในึซ้ํต๋ ๐11วี1 . ๐หิ นีโคาิรท ธ์

ฑิ ต๋ทญิ ้ ญ ทู์ฯ ~ท . บึต ธ๋ิ ล์่ํ รุณุ๊ย้ํ ฉุ

ฑ -จซ้ํด์์รู ฝ้ต่ ซํ้ํ ใช ร์ .ท . ส จู ด์์ในต่ํฉ

ข .ณโอโ่แ อใฒท ฑูจุ้ธุ _ท . จฒอ

.ช -ซ้ํด์์ าิต ย๋๊อ ฑูฑ์ .ท .ผ ทั ท 4ฑ ะิฟิ

~ท . ๐นีโ รูสูต ป๋ีด์์ .11วี 1 ` จซืรฐธํใ๐ทฒิท

หู่ .ทฒนีภ ซูาม่ํจู - 11ฐ์ร .ฑ.ฑูต๋ซ้ํ คํ ฌทาิ

~ทส์น์่ ฎํิษัโ่อใจู ญ 1ู11 .ท .าทอณุาโ่

ล่ํส์โ์่วูหู่ล้ําิ เ้ณูษั ปู้ว 1์ `ท .น้ํ41

.ท ~ขุธีสุ่ ฌหท ` . น่ 1ํ .ท .รา โิล่ํน .จู .

~ท ~ญ์ต๋ ณ โุ่ย้ํรูสูๅร็ว .ท ย้ําาิชแฮเ ฑู้ _

.ท .ซ้ําิมส์์ข อ ย่ํ1 `ฑ `ผัาิ .าด์ ณ์ุทธอขู .

~ทต่ํ ~ทต่ เํ ส้ จูุ ขุาชิชว์ร _ท `น้ํ_๕๓ปี๐ทญู

`ท .น้ํ ล่ํ . ล้ํา่ฬิ ย่ํา .ท .ถ้ํ ` ฉ ซืืติท

`ท _น้ํ .าิ _อูใ๋ฉ1รโ่ โ่1 `ท `ช้ําิทยู

~ท .ช้ํ าิ .อรฒต๋ ซ้ําฆ ~น้ํ .ฑ โ่ตาิต๋

.ฑ `น้ํ ~าิ ฑ โู่ซือ โ่1 ~ฑ _น้ํ.ฑ ~ซ้ํเ้ร รูโู่รลูด์์

~ฑ ~ฑู๐ฑต ใ๋ต่ ชํ้ํษั ~โ ห่ี1 _ท `น้ํ `ท `ถ้ํฉฑบไวปู้อ

`ท `า ลิ่ํ4 ทศํฑฒิ ทูว์ร .ท _น้ํ.ฑ `ทท 1 ณะิณุ

.ท ซ้ํ ๗.สซ้ํชัญ รูู ว์ร .ท _๐วู แล้ํ เ้โฮ ล่ํฉุ

~ท . ร่ํช้ําใฬ ษิัซื -11รึร .ฑ . ต๋อหิฉซ 11ฉ ต๋ฑบ

คูณุญ ใ์ชย้ํ ะิธโ่ทา ปิร์ร .ท .ต๋อ่ํแข ปู ซ้้ํ ษั

ฐ~ท . ถูโ่โ่ฉรทโ่ ชว์ร `ท ~ฑูณุท๐าซ้ํโ่ อู๊

อู .ท ~ อน 1ึ ค่ํช้ํ สุ่ก๋รุ .ท .ฑ `าิอต่ํ

จู .ท `ทู1รูซรล้ํ ญูรู๊ร .ท .ว ตั่ํรู4โ่ณ ใุ

ถู .ฑ . ด์์ ~ ฑษั ณ ซีู่ .ท -สธูธ์ ฑ ไูนาท

ถู ~ท ~จช้ํ . ขุะฒ 1111 .ท ณุ๐51ธู๓๓๗๐๐๐

.ท ~น้ํ ~รู๊อถ้ํ ด โุ่ ฉื111 .ฑ _ณุย ๗๐พุ

.ท ~อย้ํ ะดําิท๊ส สื์ ร์ บืรร `ท`น้ํ 'ท4ล้ํ ณุท

~ทร นู้ําคู ซู1ฉะทื ญ 1ู11 .ท ซ้ํ .ฒน็ล้ํณุ

ญรุวี1 ๓ _น้ํ~หน โ์ด์์ซ

11ชุมช้ํ ~๓ 6
ล่ํ11 .ท _น้ํโ่ซ้ํพุต๋

~1111 ~ฑ ` ซฒท๓สู
อู๋ ~ข .๐1116 าิธํ ต่ํ ญ 1ู11 -ท ~เ้าใเ้อ าิวูโ่ล่ํซฉ่

อู ~ท .ณุทธทต์ขอชู้ ส 1ู11 .น อย่ํอตฒศูศข

~ท ~ฑูต๋ะโ่ฉะิน้ํช 1111 -ท ~ อรเ เ้้อ ตกนู

.ท ~าิทรู1 โ่ 1ะิน '11ธิ์1 .ฑ ` :1ใเ้อหิ ๐ท ฮ๐ท

รู๊~ ท ~ขนาิษั รูถ่าิต๋าิ ฉ งิืว์ร .ท . 61ร๊ะิข็ ม่ โํ่อส ตู๋

`ท . ร์ตุโ่ ทาิษัซูท ~ช . ส ตู ๐

~ท ~ส์์~ ๐ห๓๒ ชก๊1๓_๐น้ํส์์ ด์ น์้ํ
ฑ ~ ถ้ํ ๑๖ ล่ํฬิ ~ทูว์ร .ช .ม่ําิต๋

.ท ส์์ฟุ้ฌ ชาินนาณุซ้ํะน่ํอ

.ท` ถ้ํ๐ในูหูณุ ญ์วิร .ท `าิชต๋ ท อื ซ้ํะใเ้แ

`ท ~ณ ยุ้ํฉ ซูณ่์ด์์ มู่ว์ ร .ฑ `ย่ํ4จร ไูรขขอ

.ฑ _ ถซู้ โํโรู๊ จๅาิ ชว์1 .ท `ส1ด์์ต๋ณซูณใต จ๋ิ

ตู้ .ท .น้ํ .ท .ปู้จ่า `ท `สปือโ่แโ โ่่ณุ

`ท . จ๊แ ร หุี ณีว ร์ ~ท.สนือฑิ ต๋ ๐ ะ เิ้ต๋าท

ฐี ~ท ฮ จู๊4ไขู ล่ํธิ์ใ _ท ~ฒชื สุ่ พือเ โ้่แนี

_ฑ . อโ 1่ต่ํถ อะิ `า่1 `ท .๓ทโ่ ซูหุ้น่ํฮิตู

~ท ` อโฮื ฑูพิอ่ํต๋าใ \ใ111 .ท `ดูแล้ํฒนส จูุษรุณุ

.ท ~ตุลีแ ต่ํะธ์ ~ทู 11 .ท _ฑู ต ช๋้แ ต่ํ ฒิวูแๅธี

~ฑ . ถ ปุ๊ะ ะเณ์เ รุ้ชี ปู้ฑ์ ณี - ซู1 ล้ํ ช้ํต่ํช้ํแ

ลุ๊าิ ช นูู โ้ธ โ์่ ธ เิ ว้่ํฒ่ ญ 1ูว์1 .ท น้ํ ม่ํช้ํา ปั ซุ้น้ํ4

~ฑ ~ ๔116 ๐๐ชิญูดํ าิจ่า -นด์ ร์ฒต๋โ่ถ้ํณท

~ท `ทฉโ่11 ซวีร .ท . อใชแท๑ ณ รูาิ

~ท ~ ตู้โใธ์ บึฒิฑูล่ํ ซูท .ท . อหืณระิ

` ทซ้ําิ ~น้ํษั ฮูรา _ท ~ อเ้โ่าฑธิ

~ข .น้ํ ~าิช้ํา ดิ์์ ~ 11จู .ท ~ 6ฝึ ฑูตู่ซ้ํอ

.ท ~น้ํ าิน่ํะินท ~ท ~ อรใเ้อ ณุจะ

รู๊ณ์ ~ซ้ํ ~าิ ~ร ฉู ริุ ณ รุ๊ะิ1 ~ อร่ํะ ริ ฉู่ โํ่ณุท

~ท ~ น่ําิ. . 11 .ท ` รุธ-ซ้ํ

ณี ย้ํฆ่ปีอีย่ํ ฉ กี็ร ~ทุฎีฮูธ์ด์์อุ๊

ล่ําิชนะนีโอโ่ฮะ ถูกู๊

-ท . ฮุ

ถ ไุว็คุ้ ใช้ํทูล้ํค์ปีใาิ โ่เ้ ล้ําิ าิชรุธํ โหุบ งึ๊

าิด๋ฝึช้ําิทถา ใิจณูข 1ทอณูอด์์ทโ่

ร จ็ขณุนึ วัติ์น้ํ าิต่ํ - ฉีจิธ์บซ้ํสโ่งีฑูสูเ้้อ

,ช้ํทต่ําิโน ผึัฒฝื นู้ ธ์1ต่ ~ําิช้ํ ๑ฑิ
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าิฑิณีฉ่ในาิ ช์1 ก ล้ํ๑๓1 ญ์รู ๅ รย้ํนึ ๖/ ๐
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๓1๓ ฑิซ้ํ ท็ย่ําฑ หื ซ้ํช้ํ ซ็ ลุ้ญู ทิ ชูต๋ย้ํ
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/ ดู า /
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าิทูย้ํ า โิ่ งูอะิไ _ย้ํม่ํฒ ช่ื ยื ว บ็ํ ฉ้าเ ฝ้ ถ่้ํ น ซิ้ํ โ
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๑๓๐” ๗ . _ _๐๐ฒิฒธฒ ๓ ะ ๐
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~'



ฉ่ํฒโ ใ่น รูู๊อ๊ช้ํจ. อาิษัพุ ต๋อ้าินะิร รุง่ีธ์ฒิ101 ซุ่ณ์หตุ ผ ฒัต๋าิ ๐ ษัเ้ ๆฑูย้ํอโ่ใ น่ํ ช้ํฒิฉถุ อ๊ 4โ่ ออซู่ถ

. ฑ0ป็นี .
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ซุณจรแ ๅขณทาะิ ๅณดูแฮ ตู๋ ฑู1วู 16ซ้ํ~หี.โ่ .

๗๐ถ้ํธมิต๋ ชู้ ส์์ ด์์ ~ถ้ ลํ้ํก ท๊อแข็ท .ๅ ฬุอาิโเ้

หินูซ้ํสู้ ฑล้ําซํฒสุด์ พ์ุย้ํณมูล่ํออ กุปู้ฉวู

ฑต่ํฒ ทาาิ วุฒโ่ ช้ํ าิอธิบ ทึิ ต่ํนจ

าฒ /ิค่ํ1ฒ งิ๊ ค้ํ ถูถ้ํ ฌโ่ ถู . ซุน่ํเ้า ชิูท 1ูร์จู

1ล้ําิฐิๅาิซ้ ฮํ๊ทธ เู้.ฑูตโ่ าิๅนสู่ ช้ํอชืฑู

รค้ําิตต๋ซ้ํ กุ่ . ด์์ขยู เ่้ฒิโ่ฒตุขอซ้ โํ่

ฑ ณูหุ้ ๐งณั โุ่ ๓๐๐ ๓๙๗ทนําิษุฮณุญ ซู ยุ้ํ

๐๐บิต่ํณะิ น่ ชํื ทแช็ดึ ด ฮํิ น้ํต๋ฒช้ํอโ่อ

ล้ํ4ล้ํ ฌาฌช๊ะิ ณูน๐ ชต๋ล้ํ าิน้ํฉะ หุ้น้ํ

จูเ ผ้็น่ โํ่ โ ซ่้ํศ อูะ ชิู้ ธุ ต่ํออูเ้ะิ ซ้ํอ

1๗ะโ&หิ ~ ๐ `ทต๋ 4๐๐๐ฒิทซฑูรณูะกช้ํ ซูต๋ฑู

น่ํะ

อย้ํ ช้ํ ฮี~รุ๊พุญ์เ เ้้ณเ้าิ ซุ่นเ้ ต๋ าเ้ซ้ํ น้า .นช้ํ

าิตเ ร้๊จ ดุํ ๖๐ชู้ทออชีย่ํ า ชิิ ๅโ่อใค้ํ ซ้ํ

า ยุโร๊ รู๊ๅต๋ซ้ โํ สุัฒช้ํ0ร๊ ฉิน้ํ าิชหิ ต๋ ซูท

_บิ6_1~ ` ฉ วั ~ โ ๑ จ

บู ณุ๊ ด์์ซ้ํ ร ฉีต่ํล่ํฮ้ ฟุ้ยู่ร าิ

ถุๅใน็ ส์์จ หู็

๐วูฑ๊ต่ โํ่ ะิจ
/

1 ใช้ นํธ ส ตฺ าิ๐ . 0

ถ้สํุ ณ่ ใีช้ํด์์ ๑๐๐_

ม่ํ าิอาิ าชู้ช้ํเ้ฑูฐ์ล ชู้ํ ๓ะิ๐.ด์ โ์่ฐตุะด์์

รึงัร็

ยู่ฑ์โ ธ่์ าิฝึ กู๊ะิ ท๐รูน้ํ ๓/ จด์์ฑ์ ขุ่ศี

น้ํว่ํ -หรร เี้ฑติ อ์. ช้ํฮิ ร๊ าิา เิ้เ้จูน้ํ ต๋ขอ

า เิ้ ฑูๅธู ชาิ0วุชด โํ่ .1. ะ โิ่ 6 .ฒิ ฑูย่ํช บั ทิ ขูด์์

ลู่ต๋ ฑิาอด์ ไ์ สู โ่ ธ่ิ ฑิ ทย่ํใ ~ารู ~ ลูาย อูู๊ช้ํ รื

๐๐ช้ํช้ํใน้ํรูซ้ํ .1` ะิ อ ๐ช้ํซ้ํ สุ่ม่ํ4

ฑิ ทย้ํอ ~ปู้ซ๓๖ .ด์์ 1ฮูทต์ซ้ํ ณู_๐ .ซ้ํญ๐ย้ํ

สุฒ ทแหึฒ พื ะ เิ้ต๋อหื ด์์ท าสเ้ข ยุู่

จุ๋ฉณ ธุ.ๅฑูพ จุูๅโ 1 1ยู่ฑช้ํต ซ๋ ณฒิส์์ขอู๊

าิ~ 0ธต่ํ19ร ธิ ส์ูญิ ขอ๊ .ใ1ฑถ า ๐ิ

๓๗ต รฺโ่ ชุซ้ โํ่าิณุ ฑูจุ ดําอูาิช

ฑ ขู์รู เ๊้หุ้ ข็นข ซ้ํ ฉ หัู่๐านเ้ขอ๊าโิ่ .0ฑูต๋ฑู ธุ์

รุ ซุ๊ณุรุภิ ทย้ํ _ฟุ้แล้ ธํ สู อ้๊ะิ ณ์โทญ ตู๋ ต๋ณูสูรู๊

ฑ์๓ทฑ รัฐ หิ๐๐ า ฑิู๐ รูย้ํ ~พุด์์ตะ ข
/

`

สุ ~นโ่อฑ์ จุ๋ฝึ ต่ํช้ํ วณีซ

ฝุ่นู ส์ ฟ์ุ้ม่ํอ .ูต่ ซํ็ า ชิุดํ ~ จุ ต๊็

ณูวิช ซู้ํล้ํผุฑูหุ้น้ํ า ทิ วัุ้รุด์์ ~1. ณีต่ํ ฑูต๋

๓1๗ ช้ํด์์ วย่ํผ โั่ ด์ โ์หู่ซุว่ํา่ฒ น้ํช้ํ

.1. ช้ํะ หิุ้ .าิาิโ่๐อๅซ้ํ า่ซ้ํฑู .ช้ําิ ๅ ต๋ย้ํฒิ

รู4ล้ํ า เิ้ ทขรู๊ต๋ สุาทฑ์ณุล ร์่ํฒิ

๓ช้ํ 0ซ้ําิธูซ้ํ

ฑ์ม่ํเ นู้น้ํ ซด์์

ยู่ฒถู ถ ซ่ึ ๅฑู๐เ้ฒ4บิ รือโ่องี

น้ํบู๊ณุทผู้ฑิว ซัุม่่ํ_ ต ช๋ืณูร๊.ฑ ๐์หู่ตย์.๒โ อ่.

ร วึ่ํซ้ํ ฑูตฺกู๊ะท๊ ฝ่า -ิจุ๊ ด์์ต๋ทญ่งน้ํอซ้ํญูด์์

ม่ํถ่ ฑ อูึ1ฑู ~ ณุฒตุฒิญ์จ อ์าดูะิ๐ช้ํ ฑ ย์่ นํื๓/ รุ. ^นูสุ ดําไธ์น่ 1ํฌซ้ํฉิ *

๐๐๓ฐ ฌาโ่ ช้ํะิ๐เ เ้้าจ โ ร่บิ 10น้ํชื ทึ ๓ณุ

๐ด์์โ ปุ่้ ย้ํท์ต่ําิฉะร่ํ 4ส์์ล้ํแ ขุ ต่ํย้ํ จ ดั๋ย้ํรู

ยู่ทอยู่เ้าิ ,แส์์ธใตฺข โ่๓.ๅ ถูล้ํ41ซ เ้า ดิ์์ขน่ํอ /

4416ด์์ฌ ๘๓๐ชะิฉชียู๐หู่ ต่ํ ตปู น้้ํช้ํอ ณ์ฉฑูษิฝึ

~หุ้ฌวูว๊าิ ช้ํ ด์์น้ํชื ช้ โํ่๓โ่าซ้ํ ช้ํ1 สุทออโ ปุ่้

ณ ซู้ํณู ขูฐสู 4 ๐ซ้ํฉริ จีซปู้ .1ะิ`นุ๊ _ อู๗ ณู

9ฑูต๋ .๑๓๗ ยู่ /บ็อย่ํณู อโ่าิ .๓๐ ข`น_อรุ๊_

ล่ํ อจิ~ ฒิอ่ํ 6 ทต่ํ น้ํถ ณอ ะิแ ด์ปีน้ํแนฌชกแแๅถ้ํ

1รู๊ ๅฑู11ฮ รูู๊ณุาิรืด์์แหิ ๓ รุ๊อก็ .ๅต๋ย่ํส ดุ๋ะ

” นท 64จ าิ0 วต่ํ ฆ่า ` ๐ ชืฌ_อ _ณ ดุู

ธิ ส์์์จ าิส์์าิฐ. สุ ซ่้ํะจาิ รับึโอทต่ ซํูโ่ศึ ช้ํปู้อ

ย้ํ .๐๐.ด์์๒๐ าินจ๊อณ ชิ ฑ๐โ่ต่ํสุด์์` ๐ . ๓ .จอึ อชื อช้ําถ ทต่ํด์ น์้ํ .ๅอต๋ฒธ ธุ ช้ํต๋ๅธถูคู

ซุ ต่๋บ .1.6ฐอๅซ้ํฉ ๅตโ่ธ .์๐๐วูแฌขอ๊ ยู ซ่้ําิ ๐๐ะิเ้ต่ํ

อใถ้ําิ า จชุ ต๋ศธิภุฌงูต๋รา ชิต 1๋ะิ น่ําช ค็่ํ

ณุท ยชื ฌฆถ้ ฑํู4 ย้ํ 1ฒิ๖๐ส์์ร นู่ําิ ฉฑ้ณุ

03 วันด ตั เ๋้ถ้ํณ์ ะิขูด์์ าิชทคู ปึ1โ่.ปู้อ่ สํู่ ส์์

รุฒ ซ ซู้ํโ่ซ้ํชื ย้ํ 0โฑูซ ย์้ํ ฒ นทอย้ํม่ํ

.๐.๐ .1ทหุ้ ณูวู”อฉจ ท๊1 ชู้ ว ทั ๓ซูะ ก ฒิฒน้ํ

ฑต่ํกจ .ปู่๐าิดุต๋จ ฉรซื ขธิ์ ๅ .๐_๐ .ถด์์_ บู๊ะใถ้ํ

ฒาค่ํ ๐๐ขู่ว่ํ ช้ํฐ ข์าถ ฌรู ถ้ํ ฑฉ รืู,๖๐รุ๊ า๐ซย้ จํื ด๋ต่ํ อ :4 ระถูย้ํ ซ้ํ จฉะนํศุว นัูศิ ต่ํ

ช้ําิ ชู้จดอ้าิ ฑูาต๋ทศูน่ํณหิตุฒข ณุญูล่ําิพุ่

าต๋ตู้ะิ าิฑูรู๊าิ ร โิ่ าิณุขฝืนฑู ๐เ้1ฑ_๐.๐สู้ญ่ทฐิ

น่ํ อณุ ๑ช้ํ าิง.ณุ .ะ ชิ้ําิรตุ๋ฆญูฒ

ๅซ้ รํุข ๓ซูโ ซ่้ํ ๐111๗4 ณูย่ํซซ้ํา ฑู๐๐

ถ้ํพี ย้ํ ๐14หืย้ํ ต่ํพั ฝ้ นุ่บ๊ อรุฒิ -จู่ ซู .

ทู หู้ สุข จือณูจุ ฑูต๋ 611~ ๐.กูตุ1ลูผันํ ธิ์~ 1

ะิ ๐ จุอ๊ณ รุุ๊ ก นะาิธําฮินด์์.ต่ ธํ สู้ ย้ํแน่ํ4

ขอฑูวุ ท ต๋ณร็ล้ํ 1ศ บู ฒัิกุฑู๐ฮิ ต เฺ้โ่ง ซึ ม่ําาิ ช้ํฝั

ศําอะถิ ด์์ฑล่ํซ ยู่เหู้ ๐รท ะลึชุด์์ ฮูทนนุ๊ะิน้ํ4ฑิ

41ช้ํสุ ญ่ิณ์ขอฑียร๊ทอณูอช้ํ ฌวูฮอุ๋ _๐_๐.฿4

หารุ๊ญญูฌธิออ า ๓ิาิ๖111 ต่ํ ง ฝูุ รู่้๐ ๐ปุ๊ ย้ํช้ํ

า ดิ์์ ณะหึ ญ ดิําอช้ํ ซ ซููพุ ม่ํ ๔1๐ ๐๐รู่พืด์์

-1` ๖4 ฟุ้อต๋ ซอร๊น่ เํ้ ออซ้ํช้ํ ค้ํณุขภ์'

ญูทู ญูรู๐ วุ ธ์ย่ํ 41ม่ํช้ํ1ซะิ.โ า่ช วัร่ํณๅ 01๖

รณะิแลุ๊ะทต๋ฬิฟิ ณูอเ้ซู ทื อุ๊ทุ วุฉโ่ต๋อณุ
. 110 1ทร่ํอต ซ้ํษัฒอรู อู๊าิณุชู้ณุ่ ซ อู

พุ ช้ํ ยู ซ่้ํ ช้ํช้ํ ๐๕. บู๊๐โ่ 0;00ฑู ฉฑู๐๐ชื ทฒ

าฉะิซุณุ.สู้ถ ต่ํ พื าิญ นู้ํ ช้ํ ฮูฒ` ณ
ล่ํฒธี ต๋ /ั ฉร๕ืห ๅ4ๅ̀^๐ ฑ ~ บู อ๊ าย่ํ

_อ.อ .ณูขูๅ ล้ํ สุซ้ํะิ ฮู ชฒด์์มน้ํ ช้ํณ~

.เ้-1๐ซ้ํ ล่ําิ ช 10๓๐โ่า .รือโ่แขิะโ่ งี

ย้ํอิ เ้ ๅรือด์์ส์ น์้ํโ่อช้ํ `ฑ์_ าวู๊ด์์จูเ ฃ้าิ ` ณ 6.

ออัฒะิเ้ายุ่ฑตู ฐีฒะซือหู ญิ ฒิฉัฒ

ด์์จอ. 0.0~ซต๋ซ้ํ ตุ่น้ ชํ้ํ`ขุณ ชุ้ํสุ ซะิด์์

ด์์รู๊ ต่ํ อง้อ ม่ํฃณฑด์์ ๐โทอฝ 1ั .ซุถณโ่ า ฑสุ่

ฮู_๐ .๐ ภ ซั นุ้ ทํ็จ๐ซ้ โํ่ต๋าเ้ฑก๊ะออฮุฒ น่ ชํ้ํ

ฒิบษ โุ่จ4๗11น่ํ ฑต๋โ่๐ฮ๊ ชู้๐๐ช้ ใํต โฺ่ ฑฉ่หิะเ้า ชิ้ําิด๋อ รู วุ่น้ํฉ่ฉ014

ะิตุ๊ ซ้ํ จอวุฒสุ่จ ะิ .๓๓โฉฑ๐โ่รั. ๅโ่ต๋ณู

เ้ค้ํ ะิบถ าิา น้ํ โ่อ ซ์ชชุื ๐๐ช็อฆ์ ๐๐๐๓

ญิ๓โ่ ปุ๋๐ฑูต ข๋ฑน ฒ์ ทิ๊ ใธิฑ ตู๋ ๐เ้ อขุฉุณุ ต ไ๋เ้ย้ํ ณ

พ ฒั ช้ ฝํี ซอ ผ ซัืาสอ ทดํญูต่ํ .ฑู๐ฑู ต จ๋าิด์์

โ ร่ สุุ่ ๐โ๐ต๋าิฒโ่ ณ ใ์ซ้ํ ซ0น้ํณุฒน่ํสูโ่

จ๐ฑโ่ต๋าโ่ โ่ธิโ์่ ต่ํ`าิทิ าิต่ํโตุ ต๊๋ อเ้ๆณ์ใฒ,ตีย่ํ

ณรู๊ะิซโ่ ๅ ส ตูโ๋่จอโ่อห์ จ๊อช้ํอ 1นซ

๓๒11 อชืต่ํต๋อ วุฝ้าิดู เ เ้ รู้๊ย้ํ ซ้ คํ์เ้อ .๐ `ด์์ฒ

ฑูฐี ณู ฯ1ะบ๐ีฒน่ํ าิาิ น่ํ
จะิ` ยู่ซ สุ์ข์ ปูอ๊เ้รุ จ๊้าิ ต๋ย๊ต หู๋ ซ่้ํ ปุ่ .ร๊ฑูย ขัู่ว สัุ ช่ ยู็นํ

โ่



โ ต่่าิต๋อ ~กูเ้.๐ใซุ้ อฝ ชึ้ํต อ๋ หู้ อฑิๅ ต๋น้ํช้ํ .
~ 01๓๐ ๐1๔ ท๐ฑด์์ฮูด์์นธมรู๊ ส์์แ .0โ่ ชุซ้ํช้ํ 1 'ช ' 1

0า ชิูฑะ โิ่ ฌช้ํ11ตืว ฉี น่้ํก

เ โ้ ธุ่ าิอเ้จุ้ร์ ซ้ํค์จซ้ โํ่ ด์ จ์์ว่ํช ซืู โฮโด์ ใ์ช้ํณ .ุ ๑

ฯ1ะ ริุ กู๊๊ะ ติ์ย่ํ ๓๓๐๓๐ ซู -1ซ ชุ้ 1ํ1๐๐ซ้ํ

~ ต่ ทํี ธ า ณุ ~ 0.0 .ทล้ํอฟื ฒน่ํญ๐ ช็
ฎ ญิูน .ใ1ทก ม่โํ่ ตะิ ณ์ต่ํ 1ล้ํชีย้ํแ๐.อ .1น่ รํ์ทู

อณุปุ๊ ออ ๖๐ ฮูใช้ํ จ ชู้ําิน้ํฒิณุด์ ส์ อื ณ ฐูีฑู

`ย่ํ รีต่ํซุฐ่์ขูขุม่ํสุาิช ซู้่อว ตั่ํ ซุบ๊

ชู ฮุ ~ ณธโ่ถ้ํฒโ่ตฺธิต่ ชํ้ํ ะซ้ํ ธิรหิฒ

อ~ .ท1โ่ ซุ่น้ํ4 ฑู สู่ซ้ ชํ้ํ ช้ชํ้ํ.อ.ะโ ขุ่นนู.

1ด์์จช้ํอณุ ~าิณฑ ะฮวู4ฑิ ช้ํญต่ํ~โ่ซ้ํา

ซ้ํ ซ้ํอ นู้ 1ฑูว่ํ1ะิณุาชา วู๊าิชู จ๐ฑ์๐.อ~ๅ

๗๓๐หีบ๊ ขุน่ซ้ํ กู๊ทุกแฑ๐โ่11 ~าถูกูตื ธ ซ๐รุ๊

ซ้ํต่ํา ติ๋อ วช้ํฌ รู้แบึขูณฑ11กิ าิ๐ช้ํรุ ฑูต่ําิตฺ ถู
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า งิ๊ะ เิ้ งํณ ร์ู๊า ติวู๋ ส๊์์ ~ขู ด์์ด ฑ๋ิซึ จฮีฐาิยะ
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ขุน่ํซ้ํะโ่เ ท้ํฉวจ คืซุ่ค้ํ ช้ํช้ํฝึณุจุบึพุ ธูลุ๊
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91๐๐ท๊อฒ ฌาิธ10 ะิถ1ญูต่ํ14 ซึช้ํ สุ่ซ้ํ
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วฒัฝ เั้ฝั หู่1ญจ .วช้ํธอึอ 1ูล้ํ าิญู . ซ ฝุ่าล้ํ
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ิ ษ



[551

สู้ ฑ๏โซล่ํณูทูธ~นอ

เ ข้รุกู งุณูรู๊ฒน้ํรูทู1ะิ ฒิขูด๊ะ เิ้ อะ โิน้ํา ติ่ํฒ 1ต่ํ

ะินฟิจ โ่ช้ําิญ้าิ ช้ํต่ํ รีฑน้ํ .ๅรื 011 ล่ํ
รุ๊อต ข๋ ดูําโ่ถ้ําถ 1ต่ํรู๊-บิ `อฌฝยู่ํา เิ้ทจ๊ ช้ํ

จ021ฒอฌะิ1ซ้ํ เ้ชู ?ช้ํ จาิจฝ๊ึศุรูอู ทู้ทูต๋ๅ

/ / _ / 0นู๋1 . 11 .นต 1๋41 ทฉีย่ํ

ดําิ ารโ่ท ต่ําิ ชุด์์ .ณูณุ เ้ อู๊ช้ํถท ณ์บืต๋ รู๊ะิ

ตเง้ รู๊ะ เิ ใ้ ช้ํฑ รูู๊าิ ตฺท า ริู๊อน็สุ่ ลุ๊ต๋อโ่ณุ ธฒ่

ฝึก ร ปื โ่ บ๊ะ ด๋าิ ปโื่ช้ําิ น้ํา โ่่โย้ํ0บืถ้ํา่โ่ช้ํ าิน่ํ

ช้ํฒิ ซ้ํดําิ111รู๊ ณีศูซูค่ํรู ร๊ดสุ ๐ ต่ํวัฒ

.อณูถ้ํล้ํสู ณ์ซ้ํ ณีโ่ด๋าิเ้า วโ่ด์เ้าฮิบืฉ อืู๊ชุ่ฑิ

ธ

ซ้ํช้ํ 0โ 1่ด์์สุ่ จ๊ อไโ่ าิบิส์์ซ้ํ- กู ~ บึ สุ่
ั าณฬิ

ต่ํ ฐิ อฟู ร้่ํธ ปูข่ืน้ํณี . ณูชู้๐ธค้ํ ณ ชุืธุกูสู้แซ้ํ

าิอ/4ช้ํ0ช้ํซูท ?อั า ใิ ณุฌ ช้ํญซ้ํ ณีๅต โ๋่

ฉือโ่ค่ํ ฑ ๐ูน้ํ14าิชช้ํ 6ใา โิ่ ต่ํ อยู

เ้ต ย๋้ําฝึ ปู้ค่ําิร์ ว่ํซ้ํใว่ําิ ~ 0~ิ ~1 น่ําิฑ์ '

ณ วู่ํ1ฟิ สษ เั น้้ํโ่งเ้ะช้ํ วฉเ เ้้ๅญ์ะิณูถ้ํขุฌฐ

ฒน้ํช้ําิ ชุด์์ ด์ ณ์ ท์ฒิ บิระิซึต่ํ 1ทฉบึ ~ถ้ํต่ําิ

ๅวู๐ช้ํ ฑูรุ. กู ~ 6 . กูเ้ณ รูทฐ์1ปู 1่ .ๅ สู่ฬิ

16 ล้ําิ . ญู ถ้ํต่ํฬิโนู้ท รู๊ ารู ร้าิชณูรู๊วูม่ํ

ณู้วุ๐ร โู่นเ้ต๋ - ๐วู๐ยู่ถ้ํา ซ้ 1ํ1ธ์ ๅาิชูถถ่ๅป ชื้ํ

ต่ํอา ถิ โุ่ ~ม่ําอะิ ปู้ ฒิน่ํ กูจุฒ ฑูตูาิ ๐ฟิ

ล่ําิต อ๋ สุ่ `ฒ ทิ๊ะ าิ๐ช้ํ ~า ซิ้ํซ้ํ าน้ํ จนีโ่
อช้ําิาิา ฌ อค้ํะโ่ะค้ํา ธ่ิ์ต๋ใช้ ยํ้ํๅโ่ วุณ โุ่ช้ํ

ทฒิโ่ ๅว น็่ สํ์์ _ ธอ๊อะิ ใาร ~ด๋ย ธ์ิเ้ าิรด์์/

ซอูเ้นฒ` ร ร์ รััว์ ~ฌาิ ช้ํ ` ปืาร ล่ํ ใหี สุ่ม่ํ

ช้ํา ซิ้ํฑ ~า จ๊อคู้ใร ท์ ๓๐น ดูํา `1 านูซูล โู ` สุ่

“ ฉ / ภู ถ้ํ อึงเ้.เ้ท อ๊โ่ด์์ข รู~ `ล่ํ0 ต 1้

ว ตั๋ 4โ่าฑ -ฏี~ ศึ 11ศุต ใ๋ซ้ํ1รู ~ย้ํา ชิ้ํมึช้ นํึ

~อช้ํ ล้ํ .ใ`า เิ้ เ น้ฒ 0ญ่0

ต๋ย้ํ ๅทา ชิฮูอาต่ํต่ํ ฉ่าต่ํ าร ~ ๓โ่รู ~๊19111 `แวู

ลุ๊ะ /ิด์์ ส์์ รู๊กูณู ร๊ ฑู อูฑูต่ํโ่'.น้ํอนธซ้ําิช๊ฒิ

พุต่ํ าิสู โ่่แาโ ต๋น้ํ4ฑ -์ ว่ํ0ซูณ โ์ฑูฐีเ ฑู้ต๋ 00
~ก รูู่ .ท เ้ ก่ าซ้ํเ้าิ ~ฐาิช้ํอ วุรุ ขุอุ๊ะช้ํ

ร ค้ํ าิ ^ 0 11 4ฉ ฒ รู๊

รตฺ๊าน๊ ฑ์ด์์เ้ศ์ว๊ ฝ่ร ฑู ติ์ข ชิู รู๊ วูนก
/ ` /ทํ พ/ีผู้ ศึ ' /- รึ /โ่

ชู11 / ข ๐จนโนูเ้ต ย๋้ํ รุ11ฐ` 4ล้ํ้ -ทุ่6 ฟิ

ฑฉืทื ซู่ 1ท 1141โ่ ฆ่า ฐิ โ์ ซํต่ํ ฑิฉ่โ่ าซ้ําิน่ํ0

ซุ่ธ ริ๊ก ~ ด์์ร๊ถ้ํธ โ่เรู่เ้ 002ซ้ํ ช้ํโ่ฒ่อ)ารุ๊ตู เ้้รุ ฝ๊่

าิช้ํ วู๊4โ่ช้ํ อใรุธ์ ซุณ โุม่ํ เ้าิโ่ฒวูดําิ 0โ่.เอ .

0เ โ้่14 วู โ้่ ธิ ร์ู รู๊ กุ ~าิถุเ้นู้จที ว่ 1ํ อ๊ะิ น่ํด์์ซ้ํ 1๓

11รู6ๅ1 ๓14 รู๊ สุข ๅช้ํซุ ซ้ําิโ่เฒ วู๊๐งีท ฌ

ิบรูาิ ทใะิ .ขู่๐จฏิ ด์์ย่ํ ะ เิ ร้ า า ร๊าซ้ํ ช้ํฮู.ฑ รูุณู

01ฑูซ้ํ/ ล่ํต้า ษัฐญ่ ฮ รููฑิตๅช้ํ~ โ่ต่ํหู่เ ต้่ํ

~ซุ สุ่ ๐๐ แจ ฿๐1 1ฐ 1 .ใโ่ใ ภีพแท ถ้ํฒรก๊ณน้ํนึ

๐/ ต๋ซ้ํ ๅด์์รู๊ณู _00ฑด์์ ซ้ํส์์: ~6 ~

โ่ จุ้1 โฐ่ เ์้ๅถ ชู้อนดําฑ รูู๊ ผ ทูู๐ด์์ ~ ซู ต เ๋้ฮื ๅส์ ต์่ 1ํ ว ฉ็ุ

หีต ข๋อแ ~0 รู 1๊0 อ๐รู๊นฑณฑูฑู า ร็ขุน้ํ า เ้

าโ โ่่ ๖๐ร์ด์ _์ป็ สุ่ศูฝืฮูวุณจ าิล้ํ ผัส์์ตัส์์ศู ธิ์ หุ้น่ํ

ช้ํ0เ้า ณฉ่ําร็ 01แฑูอาิณุธย่ํ _๐๐.๓วุ๐ ๐ฑู๓ะ04

ฑิณุ 11ตื น็ล้ใํฒ-โ่ต รุ๋๊าิ ฉะโ่จค้ําิชหุ `้ ณุ

อย้ํด์์รุ้ยูท อืค่ําิ ๐ฐต โ๋่ซ้ํฒ . วน้ําใจล โู่แร๊

ๅล้ํ ฑู สูสู้จโ่อษั 00ซ้ําิต๋ญ้ อูชื ๅ ~ 0.0 . จ ชูีทน โิ่1ถูศูทซาอฑูต๋ ะิซาฉ ๓20จ๐ณ สูู่อ จุฑ๊๐ าิ4ฑู

ต๋โ่ต ฑู๋ฌจ๊ะิดึ ธ-๐. ๐ ภั๗๐ ๅ โ่ถ า ชิูย่ํญิต่ํ

ซ รูโ่ _ โ่11๐ ส ฑุู ๐11 จชหั ฒฑูบู๊ หู่ต๋โ่อู๋าฐี ย๊๐า วตึ

ณ โุ่ด ฑู้ ต โ๋่ ๐๐ าิช ชุ ทะิขต่ํ้

ปุ้มึ จักร ตํ่ํ ช้ํ ทาินริ ม่ําิ โ่ ต ~ฺ จ์ ~ย่ํ ม่ํ
ณ์ณูทู ฎิ 1์4ชีธ์_ณอ ~วุขพุอื่ย อึ ชิ ใใเ้ ฑูวุ่

น์ หรุ๊ะิกข์ซ้ําิ .อ .ด์์ - ` ฮุาซ้ํ าิออสุ่

มึว่ํถ้ํช้ํ _ฑ ๓416 ม่ําซืฑ วูด์์โ่ ~จช้ํ ส ขุุ ด๊า่ท

ช้ํะิ เ้ าณุอณ จ์ฐิ ฒ ว่ /ุต โ๋่ หิ ผูๅาิทพ ญ็ด์ ร์ุ้

ฑูออนซ้ํ า ชูข้ ญํูนี `1111 `าิโ โ่ 4ฌ บิรุ สุ ด์์โ่แ

จล้ํฑู _ฝืท ยู่ข้ณทาอ ณ ซู้ํะ โิ่ นต๋ซซู ช่ื 4ส์์ ร็วุ้ . กู๊

าิดําิ นุ่บ๊ต๋ม่ํน็ ฒ่าิ .วีน้ํ ณฑูต่ โํ่รณีอซ ปุ นืุ๊

ะิโ่ ต๋ณเ รู้๊ชู้ต๋ อ้าิ ~ จุ ๅาิษั เ้ ~ ๐ งืณ ใ์หู้ ซ้ํ .1~ ๑๗๐

ฟุ น้้ํะิาร ถทํฑูย่ํา เ่้วุชี .ๅ พ ตุ๋าิอณุ1ค่ํนึ รู้

~เ เ้้สู ฑู ๐ ช้ําิ ฒิบ๊ต๋รุ๊อูเ้ฑูต รุ๋โ่ ถๅสุ่ ซ้ําิชย้ 1ํค้ํ

| ฉ รุุ.๐ร๐๐ขีะฒฑ 1์ ฌในน้ํ ซุ้๐พุณุนช้ําิต่ํ ด์์จ อด์์ ด์์อ ย่ํฉาิช ปุ่

ธิ 00ฑราิ ๐โ ใ ั ่ ด์์ ` โ่ ั

/ ด์์ น่ําอาท ด์ ขู ฑูต๋ะิ 4

ช้ําเ้ ญูดุทชู้ ซ้ าิน๊ะิ ๓๐ณี าิชเ้ า ส์์ ~

วุ โรูด์์ต๋ ~รูซุณุ ฑู๐ ล้ํ เ้นใลุ๊ฒ ด์์ใดทูณ โู่ฑ์ซ้ํ

ส ฑุิ รู่ ถุร่ํธซู่๐ .โ่ ต่ํช้ํช้ํ ซูาใช้ํท1ะิจ ว4โ่ ต่ํ 41นื

วัต๋ ๐ 11ะิ .ฌ4ณ์ๅโ่ าิต๋าิกูซ้ํ าอณุญูณชนะิ `
ณั รุหุ่น๊ ฑั ๗1 ฮฑ0ท4 ' . ” ทู ี ๓4จ

ธิ ท์ ฝื .น่ํบิธ ส์ แ์ลุ๊เ้ะ วิู ~บึ้วู

าิบึฉ่ําโ่ ด์์ต กชืะิาะซุนทา าิ อุ๊ะ ณีาิ ซ้ํโ - /

รุ่ ซ้ํด์์ด์ ร์ู๊ย้ําินี ฮ ร้ฑ ทูาอน้ํ -ฑ0ะ ไิด์ ย์่ําิธิ์ใ ฯ

ชู้ กูสซณุฑู วัฒญูใช เ น้้ํ `เ้ 16ะิ 01ฮิท าด์์

อิต ข๋ ช้ํช้ํเฒิ~อ-อ กุ ทต๋ฒ 1ปู้ ฉ่ํ / ถ้ํ . ะิ๓4 ช้ํ

ยึด์์ ด์์เ้าิช๊ ม่ํใช้ํ ถ้ํน้ เํ้ า รุ่๊
ติ์ต๋ท๐ บ๐ . .๐ สี / ฑฏี -อก๊ปืฌ 66ทต่ํ

ณุกูน้ํธฑู ต๋ / ซ สู์์ น่ําิช้ เํ อ้๊ๅะิซ้ํา โิ่

ฑณุญ์ จื ๐โรุล่ํ / ญ ออะิฐเช้ํซ้ํ ช้ํเ้

หู ด่์์รู๊ ฑูณุ/ ถ้ ยํู่ (แฮ อรู๊ 01๗ หงุธํรู๊า โิ่4น้

ล่ํปู้ล้ํ ทต่าิศษุธ์ า จูโ่ ผ่ กัู๊ส์ ~์ช้ํช้ํ 1 /

ฑ ฐูิด์ ~์ 0ฒน้ํ ฑู สุโ่่ฮุฒณุต่ํ 0 ฐบึ ะ ฒ

0ชฉั 1ต๋น่ ขํูซ้ํค้ํฃฐฑ4โ่รต๋ๅฆฑูอฑะรณูสู

น่ํตุ~ปืต่ํ ร วม่ํ ต่ต๋ะ จิูฑู่ ทต่ํ ช้ํะิซ้ํน์ล่ํ
ทต๋โ่งณัู ภูตฺหฑูตุ๊ะิต๋าเ้ จุขุณูอช้ํโ่ง้พุม่ําิ ๅทส์์ซ้ํ4

ธุ์ด -0ฑู0โ่ ง ลั้ํ ธ ต่ํวฑัู งิน่ํา๏ าขูฐ ะบึษุ~วู

ทา ๐า ด์์ าซ้ํารุ ฒ่ทฌฐีต่ํแทสุขู ๐ชู ช้ าิฌ

ท41ธูกู ต ฐุิร์๐ณๅโ่ 1ทฑู วิวุฒ น่ํ ยู่ท1 ” ๐ 1?

ซูฑู ซด์์ปืน่ํ ๅซ144รู ฟิ_ๅ 1ะิฒณช_ีฑฉโ่ต๋าร _ุ

ฑู- ต์นุ๊ผีขอ บิวั-า ชิ้ํ ๙46ฐีช้ํ เ้̀า่ทบิ าจู ฑู่

ฌช้ํ4ล้ําทค ตํ๋ าโโ่` เ ซ้้ํ าิชูฑูงุ่ ญิๅซ้ ฬํิ
ถบหุ้ถ้ํช้ รํุ๊ส์์ ต่ํ41ธิ์ิ ต๋1สู ๖๐๐ซ์ฒ ฟุ้นู ฟื๐ร

รู๊111๐ 1ศ รูู๊ ชุ่ ซ้ํย่ํ ย่ําิน่ํะถ้ํ .1 . ๐_๐ อู๊1๓ณอร็

นต่ํ ธช้ําอ วั๐ฟุ ๐๐ ๐1จ โู่ ๐ฐ ต่ําิ ปู้ใชู.

'11จุจุ๊๊เ้า ฉิ 4 าิรทโ เ่้าิ ฑูท - ๐รู๊11ก ด์ ช์ู ๑๓ณี

จิณูถ้ํ ท๐ 1๐ ๐๐ราดําิฒถ้ําิตทซุ่ ๅ อว ซั้ํ
าิช๐รโอโด์์1รู ฒซูด โุรหล้ํ 4ด์์น้ โํ่ ถ้ํ๐า วู๊ ช้ํฑู

`1 `ฑศ ซู้ํต๋าราิด์์ จ า ธิูธิ ต่ ตํ๋อ ~ ส๐จอิ

สําิช้ําิ ต่ําิ0 ~ ว ตู่ํ สุ่ วูอ้๐ ว็ บิ ด์์ าร ะ

า ฒิด์ ด์์์ ~ อู๊ าน์ จุ๊ะต่ํธ์ า ฑี ต่ํ ฑูตฺต่ํธ์

ฐี14 วุณ โู ใ่วู กุ๊ฑู้ ต๋ต่ํธย่ํ รู๊_๐ร อ๊ _

ช้ําิ วู ทอล้ํ ฒาษุ ค์สหุฑ ๓ _ จํต่ ธํค่ํ

ต่ ณ ชุ ซืืซู่ด์์ ธิ์ต๋ด์์ ทูธิ์ ทาิษัรู๊14ฑค่ํ_01ถย้ํ ฑูเ้าิ

ว็๐ฌ รอ ชู้อ ออธ ต่ํ ๐ ร็ฮูลูษั

อะโน รู ๅทซ้ 1ํ๓1 ะฑล่ํ ยู่ ด์์ทณุถธ์ ทต เ๋้ณุ๐

๐ด์์ ด๋อ 1ึ11 ๐ใน่ํ_ ๐`๐ ล่ํ1น่ํๅอ อช้ํ ฉ ฑุู๐ใ1โ่ฒโ่เ้ณ

ฑ4ช้ําิขฒโ่ทศํช้ําิรทพ โุ่.ช้ํ ตุรู๊ณูป โุ่ณ

`( .๐_ฑบฑิ ชูย้ํ ทอง๊ ต๋จ ต๋าิต ใ๋ม่ํอปืฝืฑูต๋าิ

ๅท๐รฑิเ้าิ ธฑู๐โ่อถ ๗ทิรแ ฏ์กูนารล่ํา ซ้ําิ

ชาิน้ํ1 0ขิ ทอซ้ํ ออ ท ฒ ธรฉ อุื~ทิ หู้ ฑ ฬ์ิ ซ้ํปู ฑ้์ ทต่อโด์์ า ะหิซูช้ํโ่อทแอ๐ธอ๊

ะิข ขอฌ6บู๊ฒิซึบ ต่ซ้ํ ซ้ํา ชิ้ํ ฑูตฺอช้ํ)

ช้ําิฝึกูรู ช๊้ํสุ ๐๐โ่ าิชอบ๊ต๋าิซ้ําาิน้ํ

ณุณจซ้ ขํ 1๐ ซํญูธ์ ท๐ ฑด์์ต๋าฮฑตู่ํณ ใ์ฮู

ระต่ํะิฝุ รู่๊ะิณาะิจต่ํ ฑูต่ํโ่ต่ํา่ ~ ต่ด์์ ซุ รซ้ํ า

า จอ ต่ําบิ ล โู่ วุ นู้ด์์ โ่ต๋าิ ๐๕๓ ช้ํ

ล่ํช้ํา เิ้ ~ _ โ่ซ้ํ ท แ ~ใโ่ใกฒชื ฌฑต๋ฒ '่พธูต๋

าิจุ๊า ริ๊ช้ํ -11ร หุ้ `าิต๋ .โโโ .ซ ถุ้ํ า นิ่ํะหุ้

ณูขอะิโ่ด์์ต กุ์ช้ํด์ ฑ์ู ชู้จ๐ล้ํ ด์์_าิน
ฑู๐ฮู๐รู 4๊๖ 1ฑ” ซ โึะิ ว่ ใํ ฉุว่ํ ม่ โํรหขู่ ่เ1

ญิอ่ําฒน้ํญฟู ต้่ํ ยู เ่ 1้ ธ ค่ํต์ ซ้ «ํา
โ่ต๋ ด เ้้ใ 01 ช้ํ ะอธโ่ _ ด์์าิน่ํ ฑ์ ล่ํ ทิ

.ๅด์ โ์่ ล้ําล กู๊อ เส์์ ต ธุ๋์ทตโ์่ปุ้ค่ํฑูปุ๊

ฒิ วุ ต๋ท 1ูนื ธ ท์ูธซ้ํฒิ ทืฉิร โ์่ติดุ้ธี ฝื

ฑูต๋ซ_ร็ณุาิแช.ร์รอะิ อช้ํ11 า ถณ์โฑู่ต๋อู

ฌา๐ ต่ํ ซู่ ช้ํสุ ด์์ในฒวุขุ ด์์ ~ขุมต โ๋ ต่่ํ . นู ย่ โํ่แ วุ ณุ ฒิ ธษซั้ํ 4 อู๋ย้ํ 4 -ร์ทูนพุอ นุ๊ ณ ยุ้ํ
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ั ฑ1๐ รื ๐วุ ท๐ธิถ ด์์ อ๊อู ล้ํ .๐๐ ถุ 020โ ย่้ํ จใน่ํ หุ้ น โ์หึ สู้1 อ๊ฝืน์ ร็ วุ ง๊ฌฝึฉฝ นื้ํร๊ ม่ํ น้ ธํ์ญ ฑ้ รู๊อู ๐๊

ฑูศิลู สู รุ่อุถ้ํจช้ํรู ๐ด์์ฐะิอณุโ่1าจทปี ฑู1 4 ฏ เิ้ ชู้ๅธ๐๐๗ฑ โูณ ช์ุ ๅ ถ้ํ โ ง่ี น์ในิ ซ้ํ4 11”ะต๋าิลุ๊ท๐ ท์ นี

มู 1่๐นูณเ ย้้ํ ทต๋โ่ แเ เ้้ ญ21๓๐ วุนืล่ํฌาิ ร๊๐ททต๋ โ่าฌ ว าอช้ํ1: 1111 ะน่ําิ น๊ณูอีพ .ุๅหู๐ช้ํ1ขุ ฝุนุ่๊

1๓ ฑ์๐1อ้ท4 1๐๐1๓ญู .ฑู๐ รู ทู จิน่ํ 1จุ๊1911ทู 4 น่ํ4 กุ ส ตั่ํ า ฒ.ๅ14ณุหัวขฑ โูฒน่ําิาญ ดู์์ ย้ํ11ต่ํ

าิล่ํจ ๓ื๐๐๐ ผั น้ โํ ล่่ําิชุฒิก ว ยั่ํ ฑูท าิ ทิ ต๋า ซิ้ํ1ซํ าฒิ 1ะิซาอซ้ําิน้ํ ชี วุ ด์์แจสู่เ้าิ๐ ากุส์์ธ ธุ์ รู๊ชุฒ
าิฝัโ่ ชน ธ็ ๐๐เ้ช้ํ 1 ่ ว็

๐.1 11๐11 ท้ 1 ๐๐ หิต รู้ ” าย้ํ จ๊าิจ ฉซ้ํ 1 1 ถุฤ11:ะิ กู

ทาิ๐ ๐นะิ1ธล้ํ ย้ํก . ด์์ ส์์ เ้ ล้ํ ญูรูโ้่เฑ้ี โ่าเ จู้ / ด์ โ์่ณีนุ๊ ชุซเ น้ึ ยูาิ จูซูด์์เ 1ธ1สุ 14๓ท 1 นุ๊

วต่ําิาน่ําดัต่ําต่ําฑ์าต่ํ ~๓ต่ํณาย้ํ ๅซู1 11บื ๐ซ้ํ ๓๗๐ถ้ํา๓ ะ รุ๐ณุรุ จู~ว ถูพุธูน้ํ

ทซ้ํา 1่ะิ ๐ะิ โ่ธโ่ 1ฮ1โ่.ๅ ๓๐ าิตฺณซ้ํฑ ฌใน้ํ1ะิ รู๊ ทรุอ รุณุช้ํช้ 1ํ . ปู้ซุน่ํพ ฬึิซูปึ ว่โํ่ ช้ํณสู่ รําท

ย้ํ่าิ0 ว บ็ึ ด์ โ์่โ่จู ซ่้ํ ต์ ฮัม่ํ ล่ําิโย่ํฝึ ช้ํ จุ๋าิ . ถ้ํธ0 .ช้ํั าฑูสู้รุธ 1กู๊ะ ขุ่ลูค้ สํ์์รูรู ฮ นิ }ู

ทร๊อ่ํนฉ ใ่ชาขอู ถ่ ๐ณุๅจ ๅ44ชื 4.11 1 ] ธิ ส์์ ชั วัฒ๐วู ท ช้ํ .1ทูทู ธู ฒินู ขุ ดํสู่ รุ๊ ทู ซู ค้ําขูธู ซ้ํรู ทูล

ถ ใูณูรู๊ ๅาิาท ๐อ่ํ ด์์ถฟุ .้ จ๊อย้ํร็ งซู .ฑ รู๊มึ ท1๐ท4ธ ต่ํ ชู้ซ้ํพืฒ๐1ด์์11ต่ํ4 ๅขูตสูต๋ 1ฑูต๋ ช้ํั ฐ1า

ย้ํ าิ๐๐๐โ่ฉริ ย้ํอ ย้ํธิ ฉ อบ๊ ๐ ชี 11 ๐ ฉีอย้ํชี าิ ศ์ชว์ ป วื์ใน้ํ าา ชิูฮื่ฟื` ” เ้ ~ ต ท์ใวั น่ํ รุ๊าิอาิฬิ บ ฝิึ เ้รั

๐1ฮ๊๐11๑๐๐11 ศ ทููลุ๊อ๊ ค้ํร๊ด์์ท~เ้ ด์์ น้ํรุ๊ ซูโ่อต่ ชํ้ํ าิ น์~ฐ์” ต่ําิย์ใน่ํารุ๊ ปูใ้ช้ํซ้ํ จุ๊ ช้ํ
ร 0ุผูธิ ท ฝึฑู ๐วูญ สููท้๓ฤ 11 1ว โั๐ ๐ญูฑ1๓11รู๐111ช้ํ ถ้ํฑ๐1ทูฑ น่ํอ1าิโ่ฒ๐ด์์หาอร ๅ 1ท อู๋า เิ้๐ณูข
0ฐิรุ ฝ๊่าฮิบู สู่ธชื วุฒโ่ .ท . 111ร์ฮู๐อึ๐ ิ น้ํ น โํ่ งืใช็รู๊ส์ ฟ์ืใาเ้ฐี ~ชูพ็ าิหิ ว็ฝี ปึช้ํ่สาิวู้วัฒิจั เ้าิใ

ณ1รุ ต๊๋าธ ฒ่า ฑิู ๐๐ ท ะิ 1 ๐. ๐. ณูพ ตุ่ํ 11 1 วัน้ํ ค๊ธุ์ ขูดุจจุ๊ า ชิูหู้อู๊อต ป๋ี ทึกุ ง๊ พูุผู1าิ ฒิสุ1๐๐๐๘ฑ รู็
้~ ~๐~ .๐~'~ กู่ ด์์ ~ « 1 1๓ ด์ จ ร์ับส์์น้ํป ใี ถ้ํ ” ~ ท กัู นํ
ท ทฬิ ฑิตฺ 11 ' ช้ํา ฑิ สูิวด์์ว่ําอย้ําิซ้ํ~จ ดุ๋วู๊ค้ํฬิต่ํโ่ร ด๊๊กู๊าิ

๓1๓๐๐ ทิรํน้ํด์์ หน้ํย้ํ~ฑิต่ําิฝึ ๐ งือ” ทต่ํด์์ต่ําจีน้ําิก๊าิาิ าิช บ์ุตฝึช้ําิเ้
าิ๐1 ท1พจน๊ กีย็นํ ฒิ ทึ จิ ซ้ํ ว ร์ํ วัใด์์ โฝึ ว ฝ็ นั 1ี ช็ด์ ร์๊ะิตหุ ซัหิฟ เิ้ฝ่รู ทูซีหือ๊ ว็ ระนิ เ้น 4ขิ นู รุ้

กด์ ท์็ ซุ่อ ชูอ วูส์์ข าิ๐ปีแฑูโ่ 1 ต๋ธกิซุ่๐ รผ ดั์์เ้านโวั าินี โ่ฒ กิําินีใซ้ํ่าิยร์ุ๊าิ ช ีธน้ํ ปป็ู้ใช้ํ าาิน่ํ

0 ซุ

1ทผ่าิดํ าทสุขอ้น้ําิซูท ณ พีุ ต๋ต่าิ วสุ่มึธุ์ ฐ1๐11 อ เู้ๅ ณุปึ. ๓8 น่ํ ช้ํ ใช้ํ

๐า ชิ๊ารุณูกุ๊ฑ ฝู่าิ ซุ่น่ ใํ ชู้ต๋า หี ฑ์บ นู ~ ๐๐ฐาณทช้ํ ฒ หิง ฏื'ต ลฺ้ํ ๐1ะิญูณูอูฐ๐1๐๗ด๊๐1ฬิ1๓๓ า ซิูป ฮึื

๐ / องินท วุฆ์ฒ 4ฑิ ฑู๐ ณี๐ณูปึ .ปืณุ:ต่ํออ ธิ ๑๘11๗๐41ะิ าิๅาิช้ําิ ะ 1ฒน้ํรฑ1 1 .

ยึด์์ ห ๑1ะิ 1 0~ ๓. . ๐ .11 .ฑีม .101ชูหี ล้ํซ้ํรี ๅ ถืว็ั ร์ทส์ว์็จื ชิ”ร็ งืโ่ใโไตุ น่ีใฑีจิาิด๊ ส์์า เิ้าิ ธี 1

จธิ์รีโ่วูหท อืซ ฑูธุช้ รํู๊า สูธิ์ต๋ ท๐ หื อึฮู ~าิณูย่ํจ าิช ทู ด์์ฝั เ้ช้ําิ ชูร๊ซุ่ฒ่ าิสุ่ปู้รูปู๊ ถ้์ตรูฝ๊ันืรูซ๊ สู์์

ฑูตฺะิยิ 115 4 ๓ย้ํฮฮฉ่ -จ ฮํวู๊ฉุชว 1ิ-ะิ ร ดิ์ ป์ี ~ซ้ํฑาิ ใโ่รูจ้์ จู โ่่ ว ยั น็ีรู๊าิ ช้ําิต์ วิ ชู้ ด์์ท าิ ั ฮ่

ว็ถูท 1ูโ่ าิ 601 1อ๊ ธิ์ๅ”ธีฝ่ 1011าิ 1”0โ 4่ ฝัโ ฑ่ โู่ ใน่ํ าิฑูซ้ํชอ -ณูช็ า ใใ ด์์ ด์์น์โ่ ธิ์ ซ้ํ าิ รุ น่ึ

เ้ฑ รีื ฟ โี่ ถูช ทููณู รู๊ช ชุูย้ํศูน่ําิฬิอ่ํฝั พุ11 .1ถิ๐๐ ซุ้น้ําิ ๐เ้ม่ํ ต๋11ะิ 110๓ฑญูต๋ชอาิช้ํอ ห็นฏิ ทธ์

.ชืณุ ~ ยุ จ ~ รู ซ่้ํน ด์์ \ (1ฤ14111๐ซ้ํ าิด์์ข็ทูช้ํ ถา ธุ ต์่ฝึร์ด์์ ในูหิ 1ทาิทืฒิ ~ท โ่งืปู้นี จิร็ ศึ” หีป์ รี โ่โ่ ปุ้ จื ซึ

ซู่ถฑูตุ๊ ะิ ธปื4 ชู้ซาิ.นอฒ1ท รู๊ ห" น้ํ 11 ย้ําน้ํฝี ด๋ รุจิย์ฝึช้ํ ถ หูีใช๊โ่ล้ํถูซ้ํนึร รืู้ เ โ้่าิด์์ใหฑู ต น์ิ ซ้ หํิน่ํปี ขค่ ฐํี

ณ์อซ้ํ ~ ๐1ฮ๊ ฉ โุ่จ กูุต 1ู 1ษ ขั นุ์ ธุฑูตฒน่ํ ฑ แศ.า น้ํด์์ขโฮ ทูรู รู๊ ฏ๊ิ ทูต่อ่ํนึ ฑิ จิ วุรุค้ําิช้ํ ณ~

น่ํ อู๊ชูฌ งูรุอู๋ต๋ฌ าิ 11ด์์ ด์ ธ์. ยู่จุ สุ่ฟิล น่ํณีฉฮุกู รู ต๊๋อ จื ถ้้5ํ1ฑู ร่ํรู๊ .ฑู๐ณูโ่ฟู11ฐีแะินาิ ๅ~๐ฏีซ้ําิ

ณุณูท ณูู รํ ฑู ถ้ําิศุสูรุ ทู้๐ฌ ยุ้ ม่ํ4ย่ ธํิ์ ธุ ๅอซ้ํา ซุน่่ํเ้ญูรู 1 ญิอ1ก ๐1ฮู๐11 ดูทส์์ ~จซ้ํปู้ร่ํ 11๓1

ด์์~ไ ส์์โ่ศูรู๊าิซ้ํต่ํทวิู้ด์์โญ้าิช้ําิต่ํ ต่ําิ ซุ่นําิ ช้ข ษิฑูตริ ซ้ํฝ้าิ ต๋ .ๅอู๊า่ต่ํท็ สุ ฝ่ึ

จโั่ ทดึงั ล่ําิ ถ้ํธ ~ '1 ต่ํชื ทย้ํซูทาิ อืฑ ด์ํโ่ช้ํา ชิูรเ โ้่ ~ขณวุฒรูต๋วุฒ สุ่ปุ้ 1ซ้ํช ภืิ1นู ฐอ /

รุฆ๊ช้ําิถุนู ~ นู๋รุ๊ ฑิ ฑิถ1( ปูซ้้ ซํูหยึด ไุเ้ซ้ํ ฑู๐ จื รูญู้เ ซ้ื ฮูสู้4ฒโ่งูเ 1้นิ ญูใรู๊1๐1ฒ ๓อุ๊อู๊ะิ฿ จูน1ะิ 1ท1

ชูรุณุฑู”คู่ถ้ําินีรุ้น ร์่ําิตจ๊ค์ ย่ํฒิด้ณุรึ ฝ่ ฑู๐ซ้ํา ชิูรู ๐1๐๐ฐี วิฒ โิฉ ศนู่ํ ฐ ยิ ติ์ ขุน้ํฒ ต 1๋รู

ว ซั้ํ .ยชืณุว่ํ จุฑิต ~ฟิเ้ปื ฮุนต๋ ค่ํ ๓1๓ ต จ๋ขซ้ํ ฑู ร .ึ 0ป้ ศูน้ํ าิชต๋ท1ล่ํฒิธ์ล่ํ0 24โ41 ธิ ~์ว ฑัิต่ ชํ้ํ ฉุๅขอ็๐

๐๐~เ เ้้ ะิ ถ้ํ111๓~ จิร์น้ํณ์ง่า ย่ํด์ บ์ู๊ก๊ใฬิจิ ต่ํถ้ 4ํ ต่ํ ต่ํ าิซ้ ตํ่ําิ ช็ค่ํน้ําิช ~ปีฝุ่น่ําิ ชืฑู

ฮ โ๊ ด่์ อ์ีน๊ าิ ต ล๋้ํ1นึ1อช้ําิชย้ํด์์ยืฑ์:นุ๊ลุ๊ ๐๐๐1๐11 1ๅ ฑิาิ ต๋ท รู๊าิ .ๅ าะฒร ๐็๐าิฑูตู 11 11ฒวู 4้ธ 1์อส์์.รุ

ณุซเ้แถลึผับเ้ณุรุ๊ณุาตาิชู~๐.ปู้~ฑ ฒิทูธุ์ส์์. ชื ฒตฑู ตืผ นั้ํ ๓เ้.11 ล่ํ ต๋าิฒโนู หู ซูฉาิ ~ ส์์ล่ํ ๐41๐

ร์0ฐ ใีฐ 1ี ๅฒ1110ณุฮ๊ ะ อิ๋00จิตํ - ปู ฑ์ ม ชึ้ํซ้ําิฝึ าิร๊ะ โิ่ รีโ่1 1 0ฑูณู ญ๐41 าิ จึงย้ําิ ต ย๋้ํ11าิ_น่ํฟู้๐ ล่ํ

ตู้ รุรุ 1๓๐ณุ _พื 1ฤ๐ธุฒิ .อ๊๐๐ ๐ รุ๊ณท๐ย้ โํ่ 1๓ จีน์โ่าิ -1ฝ่น้ํอืฉ จ้ ตุ ทู ต ใ๋ใช็ไ 'ฟืฝึล้ํโ่ฮ๊วุย่ํ ใ̀

ชุณย้ํนาิอ่ํณเ้าิ น้ําิชู๐ๅ11เ รุ้ต๋ สุ่ -ฑูอ อโ่ศุล้ําิจยืน่ํ โ่ ต๋ อเทิฮุะิซ้ํะโ 1 จ 1ี1๐ 'ฑ4 ธิ์ รทั ๐ ๐1ต่ เํ้ ปื๐ 61
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ชู ซ้้ํ ~ 01๐ ต ฑู๋ งูว ฉูุกูต๋อณุ น่ ชํ้ํ รุ ฑู ถ้ํคู ต้๋ ชู ข้ ณุกูศุวัหิต๋ค ณูุ ด์์สน้ําิ1 บิ น่ํต่ํ6ล้ํ

าิ๐ขุ บึงทฐิต๋ฌฑูๅ ต ธ๋ิ์บ๊ ธ ฑตููเ้ฒใต๊ าิ อืต๋ฒ . สู้ขูล่ํฑู๐ซ้ ณํุณูหรโ่ ซูณูรอชญาิช

หูอส์์น่ําิอ้จรถ โ่่ขนี 1.0-ท เ้าิ ๅทจ้ ๐1ฒิด์์ ว ๐ัด์์นณุ ญิสุ่ บิยิ น่ํฟีล๊ะิ ท๊าณุดํอิน้ํ าิชู้

๗ห/๐๐ด์์~จ าวูณู๐ซู ฑู๐ย่ําิ า ชิูาิตอ ซูค้ํ ๓ฑู 1ฮูทสูต๋อืณุ รู) ๐๐ .ฏีาิา ษิุร สุูรู ถึ ช้ํจูทู
๓๐1”๐๐1๐ ๐๐น 1ู๐๐๐. ยู่ช้ํะ แโ เ่้~ณุถุ ซ้ํ าิณ์ ท3๐ ั `ฑู๐ซ คู่ํด์์ ฌาิฌรทขณ น่ํ

4๐ฟิปุ่๐ ๐ 1ต่ ชํ้ํค่ํ วุธฑิาิฒิ~ณีทฑู 044๐๐ ติกย้ํ ชู้ จ ติ๋ภ โุ ั ซุ้ธร็ฟืช้ โํต๋ ยู 1พุล็อรู๊ ๐.

จ ตู๋ยินฑูๅ”คํ ๐นวุฒน ฑต๋ฑ๐ซ้ํ าิ๐ช้ํใ1ซู.ผั ฒรฉ นุ้ํ 0ท่ารู๊ ถูรูทโ่รู จุใยู ช่ื ฒิ ๕๔ รโ่ ฉิญูฌๅฌต่ํ

ต ฑ๋์บิล่ํนสูล๊ .ฝ่ชทู1น้ํ สู 4 1 า ต๋จําิ ณทธ_ๅ ๅ4ล้ํะ รุ๐เ้ม่ํมิฉ รู้วู๊ะฌ

สํธธ 1ี ย้ํ ๐ผณั฿ณูรวู้อา ติ๋ า ~ ยุ่ต่ํ ช้ําิน๊ด๋ฑ์ ฐี ณุ ๐๐๐1ะิ1 -ซื 11101ฑูอาิชท ลูึ สณ์ ๅาิ

1 ต่ํ ๐ต๊า ชิอ รรู้ต๋ต่ํน เี้ ต๋เ ต้๋ฒณด์์1ฒฐิสู้ ๓ช ๐ โ่อ ซ้ํฒซื า ซ้ํญ จุ่๊ อิจฉีณัก๊ตแบ บึงวุนเ้

ๅท อ้ฑูต่ําิต๋ณุ๐ฮ 1ูาใ .ๅฑ ช้ํ๐ตฺท าิต๋ค่ํ๑ท ~๓ ด์์ๅทอณี โ่ ณุม่ําซด์์ ณุญู ด์์ ๖๐ฑูญิาิๅณุ๐๐๐าิ

ฑิต่ ยํ้ โํ่วุ ถ่ณ ซ์ี วัฒตฑูวิด์ ต์่ํ ๐ ๐เ้ทเ้ .1ณ ฑ์ูซ้ รํี ธ สู้ถ้ํณ์ ฒิ๐ใณ ๅาิณรโ่ ๅฌวู๐รุ่ด์์ ช้ํ14๐ ณุโ ซ่้ํ

ฑิต๋ย้ํต่ว ดั๋ ด์์ เ้น้ําิ น่ํ.๐ ส์์ใหูอช้ําิ รึ ต ย๋้ ซํีย้ํะรเ ฑูต่ํอิ หูท นณุทต่ําิ ๐ ย่ํ ซ้ํ๐ ๅศุล่ํ๐รุ๊

ปู้ รุส รูู๊ะิจู ๐๐๐1๐_ๅฑู๐ ช์รทรู วู๊ ปู้ 1ทอรู๊ . ๐ .ณุรุถณูกู่ใจ ง้ วู้๊ยู่ต๋ ทแฑูย่ํ พ๐าฑู ฒล้ําิดอโ่ณุ ๐1๐๐1๗ าิรทโ่ฒฟิรร ~โ่4ห รูู๊ ว์ ' ~ าิต ว๋ ๐ั .หีทร๐ ธูน่ํณ์อโ ๅ รู้ส์์ธูณุธู ซ้ําิ รู๊าิตุ ~ ถช้ํ. เ โ้ปุ้ ต่ํซุ ง่ื จุม๊่ํ ปื 0 ะิน โ์่ ซ้ํถิ เ้าิย์ร ฑ๊ีค่ํ

1๐ สูทต่อเ โ้่ซุ๐11หึ.ด์์ๅ” วาินู้๐ ๐๐ าิทจุ๊าิ าิ ธ า ` ม่ําิจาิ น่ํา ทิ๊อ กุ๊ะ ขิูชืษ ภััตส์ ข์ โู่ สู้อุ๊ ด์ ร์ุ

ย้ สํุ่ ๖111ธ.ถูๅ าิชุด์์ โทร ศํธธ ซิ 4ํ ฟั ลุ่ล่ํา ติ๋ย่ํ าิา ซุ ย่้ําิถ 1ี .ๅ4รง บัื เ ฌ้าิกา อย้ํ . ปูทูตุถนืตุ่สุ

ด์ ต์๋ รุณุ๊ ณ รข์รท ทอ๊ะิขุน่ํณแทๅ ทโ่อเ 1้สู ~แร วนั่ํ ษิ๐๐ ซูโ่จุธ์ จู ซุณุจือซํ ร บ้ิโ่ง ร้ ณุ ชูช้้ํย้ํ”

งัะรู ต๊๋ เ้ธ ถ่กู้ปู้ฉ ภู๐ะินฉตุ รฮูทต่ ปํู้ต่ําิ ารุสป รีูรูย้ํ า ชิ้ํ าิด์์ ๅ๓๐โ่ าิช็ ด์์~แทรู๊าซ้ํ

๓1๐1ร11อ๊๐๐.กุ๐ ถ้ํ1.๓1๐าิ อู๋า ชิ้ํๅต๋ธ . ะิทะิขน ข บู๊ารท ธ์ นี ทอรุ้ น้ํ าิธ ใีด์์ าิ ชู ต่ํะฑู0

จุ๊ต่ําิ ญิฑู๐ว่ 1ํด์์จูณๅาิชุฒะิน11ฒม่ํ ๐1ก๊๐ ๐เ้าิผ เู้.๑ ๐๐1๗ าิทุแจ โ่ท๐ๅ ด์ โ์

ช้ําิ ช้ํา ติ๋ ~ ถ้ํฝึ ๅ๐นถ้ํสู งือน๗๔๐11ฑ ฑูู กแฑด์์. ปู อุ้๊ ณขณะฑฉิโ่าิาน่ํ าิช้ํว็ ด์์ทน่ํะๅ
/ /

`

าชูซ้ํ าิา เิ้ต๋ษร ทด์ โ์่ ๐113ร ยุู่ จบึงุล่ํต๋ ม่ํธณ โุ่ ธ ณุุ รุ๊ ทื อุ๊ ทิ ชุ่นน้ํต ๖ฮ๊1 ะิดฃทวูซุ ณุ ~

นู 1๓ 1 0ถ้ํล้ํณ ใ์ ่โ่ จนฑฉะโ่ซู ๅ ร โู ซ่้ํ 11 ท ซู้ํ น 1๊ฟั วู ว โิ่ ร็ ว บ็ึห้งืาิทจึงืปู้ใ ' 1

ฑรู จ็ะิว ส๊์์ส์์ย่ํีต่ํ ก ต ร์๊อ๊ะิ~ร่ สํ์ ต์่ํช้ รํู่ ค้ํ จ้ ซ้ํา่ต่ํต่ํ ปุ้ม่ํต์ต่ ชํ้ํต่ํจุด์์ด์์ด์์ ต่ํ
วุโ เ่้าหิตือน๊ 1ศู๐โ่ ซ้ําด์์ต่ โํ่ ปู้ใย่ําิร์ น์ต่ศี ด์์ด์ ฮ์ รูงุิ ใจ ใ๊ตฺธิผิด์์อง๊ย้ํช้ํ ซ้ รํูเ้ 14๓4๓ ขาิ ษุ ใน์

สุ ฑู่ธ ชี ถ้ํสู ๅต๋โ่ณุ ชู ไ้ขะิวแท ซ้ํ ฑ4ฝืน ย๊่ํ ๓10ณ์4 1ป ยี้ํฮิ าโ่ อ โึตุฑูณูปู้ปิด์์ ซ้ํะิ ซ้ํ ด์์ฒิ ทช้ํฝึ ๓ '

าจู เ้นต 4ู ~น ทรุย้ํ 4ช้ํเ้ณุ ๓๐1 ะชาิน่ํต๋ ปู้ซุส์ ร์ู ด์์ข อุ๊ ~ฌฉฑ รูู น๊รู๊าิฒโ่ 11๘ ย ซูหูฉ่ํภซด์์ธุต่นั

.1า . ๐ |

1 1 ะิเ้ ซ้ํ ๐๐๐รุ 1๊ าิ๐ งื ฒิ าถ้ํ ๓๑ .'ถ_ ฑูต๋าซ้ํ 41โ่๐๓๖ โ ๐่นฐีถ้ _ํ

รโ่ ด์์ ณ์น้ํฌฑๅ๐ ด์์ เ้นณ รุ๊ซ ณิชูเถ้ท านูหต๋ วู้ซูด์์ ฮผู โ้่ร๐ รู้จ ขูฑ ตู๋ซ ใูช้ํ ซ้ํ ฮู2116ต่ํ

โ่ ต่ฑูม่ โํ่ จุ๊าิน่ํ๕๐โ่ ทร ฉืโ่.ๅ าเ้ ๐11๕1๐ ๐11ท โทร 17 ฑ ต์ร ตั่ํ ญฮุตู่ฬิชูอรู๊ะิกู๊๐ฐาิ ชต๋ ส์ อ์ู๊ก .

ซ้ํฒิทู๐ . ญูจริ ๐1๐ 4รู้จู รู่๊เ ~วู ฑ ฐ์๐14 4ฑูน เิ้ๅบ 41ซ้ํ ต วู๋๊ฟุ้ย้ํ ซูนําฐีแ ๅ 1111ช๐๓1 ๅาิว็ ฮ เุ้ณุฌ

า จิู โ่ะิ ซุปุ้ มึ 1๐ฌ11า ทิ๐ช้ ฐํ วิู๊”ข์๐เ เ้ ตฺ้าิ 1ณุฒ ฌ ฮู ห๐โ่ฌณ บฑ๊า 'ิาิช้ํต โ๋ น่้ํ
๔ช้ํชญ์วฒัเ ท้ื น นื ๐ ๐1ะิ ฒิ น่ํฮุ๐ ณีต . โ่ซ้ํ ฑิ บิาด่ฌวั๐ย้ํ๐รัศูน่ํส์ส์์์ ฟ ตุ๋ ซุ่เ้า ริู๊ ด์์ซ รอ๊ะิส์์ขด์์ฒจุ ขูฑู ซูฮิฒิวุ รุ้ ร๊ตเซู้ด์์ฐีเ้ล่ํฑละิด์์ร ๐๐เ้ณุ ขู่

๐โฑรฒอ้ฮุ ~ๅ รูค่ํต โ่ร ย้ํ สุ ด์ โ์ หู่่ .ๅ ขูนยู่บึงู สุ่ ซ้ํ ร้ ๐๐๐1๐ท ส์์ ติ์ ฑูถ้ 1ํ- ๅ กาิ๐๐ชาิธ ธ์ เ้หน้ํณุ ` ่

โ่ต๋ขนาโ่ ต๋ณท๊ะ จ๊41ล่ํ .ซ เุ้าิ เ้ นู้โ่น่ํฉ อู้๊.๐,น๊อ ณฑบ๊ะ ฒน้ํฒ อ๊11ะิฑู รณุณุฉุโ โษั ฝุ่ ธุ ล้ํอ อชู้4ณุ . า



เ้ งื อิ ]

ณ ย์่ํ น์โ่นาท ฬุโ่าิกะขณะ~เ้ธซตู๋าิเ เ้้า ชิ็ ซุ่นนือ๐ฑะส ภ์ซด์์รูเน่ํรู ทด๊ อใ1จ จ์ ๐1๐๓๙ะิด์์ โ่ ๑๓ 7

้ ้ ดู่ ฑ์ _ / _ ้

อ๊ ๐ทูซ้ นํ้าิช้ําิยพุท ฉัร ท์๊ณ ณุุโ่ า ต่ําิด๊ๅก ~1 ~ต๋า่าฐิ์ ถกฉ ลุ้สุ่ ถ้า ฉฐ นีใทน่ํจู่พุตฺปู รู้่ซ้ํฐ ธิุ์ค้ํ ๐1 ;ตู ฉ จีุด์์ขน ฒ์ิทู .ๅาิต รู๋ทต โ๋่โ่แฑู ณุาิาะท๊ า ณอู ข รููทต๋ขุญูด์์ห `ฮูสูๅอะ ท1 ะินฉ1๐าิทต๋ ๐๐1๐ ณุ

ถูกฉ ฌาามึอทถวู๊ธ์ ~1 ~ ขู ปู่ใน์ผูอ้๊ซ้ํอใจึผัน่ําณัฒนึ ช โ์่น้ํ ถล้วโ่ ~ัด์์ ต่ํว โิ่อซําิฌาิชอ ซ จูึ ๖๐ 1ฮุ

ขแณฑาฌจุ . ส์์ ต๋รุ๊ ฑู โ โ่่ถู พ ตุ๋ชู้ ต๋าิชี าิชา ธิั นูจ๋ื ฑ์อเ จ้ื ฮอุ๊า่ ` ต๋ขุนําฮูใ ชู้โ่ย้ําิณุญูฑู อณุฉ ยี้ํก ตฺถ ช่ื

จู่ท๐าล่ํอรู๊ ากุฉ ตุ๊ต๋าโ่ กุาิชธษัซู่ซ ณุุโ่ หู”ฑ?๑๓ 41ะิ ฉ 1ิ1๐ฮ๊ อะิฒนุ่๐๐๐ธิท์นี _ณ จูุณ๊ฑร้อรุ แ้ทก ทุน๊ณี

ซู่ ด์ โ์ ง่๊ กุ รู๊ศขิจ ”ูต๋าิช้ เํ้ .ฒรุ๊ฉืๅ” ` ธ น่ํญูพุธ์ 1ะิณ เี้ ซ้ํ รัช้ํ ๐๐าิ ต ฑู๋เ้ฉีว่ ฮํื ๓๐ ๐ฑแ ล้ํ ช้ํ รฮูวุ ถ้̀ํ ส็อช้ํ

ฏิช็ซุ้กรฑ หูุ้ ๅ อณู รสัุฒเ้ สุ่ช โี่ณุ รแฒ่ ปู้ ๐แงุธ ขอิน่ําิแชแอ ค่ําิ ซีนระ ~จฟิ ซ้ํ0

.1 4ฑู ๐1 1฿ รสูญิฑฑูชๅโ่ ๐๐รู๊๐1นใาิณจ ะท ซ้ํ 1 ฑู๐ ถ้ํเ้ฌฆสู .อาิชลึล่ํ ๐รู๊1๐ ล้ํณีฉะิ ตฺฉีทตู้

๐จ ส็ะิซด์ ธ์ต๋ ต ซุ๋ จู่ ท่๓1ฐ.ทู ~ฑูตฺร ธุิ์ ซ วููอะิอขชุ ฉุย้ํ ๐๐ซู 1สูผ ๐ั๐ด์์111 จนี่ํรุ๊ะทู บึ๐ จว่ําิ ช้ําิห็ น่ํซ้ํ

ข ยู่ํม่ํ ฑ์้ท4๓๗๓1. อูบ๋ ตฺูรู๊ ๅ . ปู ฑู้ต่ํฒ่ชื โ่ชณุณอธิ เ้น่ํญูด์์ ฑฝุ่ ภ ยู้ํณะ รู๊ ซ้ําิ .ณีย้ํ

ฑู๗ า นิ่ําิณเ้ข าา ขิ รูุโ่ฉุ ฐ เี้ณีทูย้ํถ่าิธ ๐เ้ร ๕ั๐าิตน11ณูฑูอณีฒเ้เโ้่ ๐ ฮิฑู ต๋า ผิั ส์์ ซ้ํ ๐๐ฑา ต่ํ

ชุม่ํถ่ถ้ํ าินซ้ํโ่ ต ท๋ ตุ๊ะิ ณุ^ะต๋10 า ฑู0ฟิเ้ ซ้ํ ย้ําิ ญูโ่ ศีปืศ์ ซ0จุ๊ โ ใ่ด์์เ้ต่ําธิ ใใา เิ้ค ใ์ฝี ฐี ว่ํอ ร๊กู๊าิ ธ่์~ใซึช้ํ

ศุ ส์์

สุ รุ๊ ต ท๋จซุ่ฮ - 1 -ฮ0 บึชืา รุะิใรุ่ๅ ถอท ะิโ่โ่า อซ้ําิ ธี ถ้ํ4โ่า 1 องี `ิ _ ฉเ้ะิฌ ฉ่อ ท“อ ารรุฑู

ต น๋ ๐๊เ้าวู ” รู้ ซุ่ณ์ดําิยิ าซํ ใร๊ \เ้วาิฒรถี โอู๊าร๊.ๅรู๊ ต่ํใต๋ๅรุ๊ ะ โิ่ต๋าโ่~จฐีรถรู่ กู้ร ท๊ี ธ์1” ๓1 ชูอ้ อ๊๊าส์์รุด์์ย้ํ

จาิ ”อเ้าิ ต๋ฑ .1 -น ไี1ซ้ําิ ท แกูส์์ทโ ฬ่ิต๋รต๋าิธณุยื รูถ้ย้ํ ธิ์ซ้ํ ซ้ํอ ๐ฌเ้ซ้ํ11 จุ ๐ธอาิานบ ต๋ถ้ํ .ฐล้ํสู้ณ ช่ ฑ หูู้

ๅะท็ ยู่ เ้ฮื ` ถูน๊ส์์เ้ต๋อน รีะิ บิรู ๐๊ 111ะิ ฑ์ ฮั ภ ~ั ะิ. 0`4๖ 11 ถ่ ฒ ซ่้ ฑํ์ ท ต์๊ะาิ ส ก์ด์์ ~ขอู๊ ฑู๐ช้ํช้ํ ๓๐ ฒ

โ่ณูทู ญูแ า ฑิู ตุ้ หินแทฉนา / ้ช้ํถ จูึสุ่ถู ฑ นู้ํะิวุฒส์์ต๋ . ณนีโ่งูซาะท อ๊น ฮ็ุ ย้ํช้ํถู ถ้ํ

~ าเ้ โ่ ถ้ํ ะิฐทฌอซ้ํฑู ต๋สูงีฉาิช็ ๐ะ๐อร่ําิชูเ้ ฑ์ จะิฑ ต วุ๋โ่ซ้ําิ ฉ สุขเ้ณุนําิ ~ล้ นํึ รุ~ ะิฑูต๋ จุ๊ ะิ

ขุ น้ํ ท ต่ํด์ ต์๋อ ๐๐ิแ กุ ยู่:แบู๊ฉๅอ &าท ซู/่ฒส์์ ฑู ๐ รูย่ํ ซูทูฮุยู จะ ~ใหู้ทฉุอีอฑต๋าใโ่ ถ้ํทดํา จอ ณุ รู

รู๊ฒ จิ รู๊&ฮูเรุ้๊ต๋าชู้จุ ~หลุ๊ าิท1๓ ฉ่ฉ่ย่ บํิด์์ ตน้ําหค้ํ าิศ์ ต๋ฒน ต์่ํ า นิ่ําฑ์ ท๐อทรู๊ะ วย้ํธ ส์ ซ์ุ น่ําฒญูศู

ย้ํ ~&ช้ํร ฑู้ธิฬิแาิโ่ธ โ์่ ต๋ รุ้ณ ยี้ํติ์มู ฬิทือ ฑูต๋สสธ บู๊ะ๗ ช้ํ ศึ ตุฉปู ช้้ํ าิต่า่ดํซู ฑิร ฑิสท าิช้ํด์์จูร

ณุณน่ํยู่ทต่ 111ฐิ ฉ ริู๊าิแโ ฉ่ิๅ อาิ ผ ฝัี ปู ร้่ํ ณ ซ์๊ธ์ ฒิ มุ ธ่์~ม ใ์โ ศ่ ว์่ ใํ ฬิณ์ร๊ ด์์ว่ํย่ํ าิปูณู้ ต้าเ หุ้ปืน็ด์์ทุณุ

' ราิ ช้ํช้ํา่ช้ําฑโ่ ส์์ต๋ ปู้อย้ํแจ ทต่ํธิ ~์ใหนุ่ ฑู๐ ต่ํ อณุรู้จ ๓๓ฑรู้ ก าิ1ฒิธซู

รุ ปู๊้ ซ้ํ ฑูส์์ออ๊ อ่ํถ้ํ ๐โ โ่ สุ่ลุ๊ ณ ว์ถุรุ ย้้ํทุกี โ ณ่์รุฉุ กึ กึ ช้ํอรู๊ฑู ต รุ๋ฮ๊ ะทิ ต่ําิ หู้ศ นู้ําิชุ

ม่ํต เ๋้ ่ ต่ํ ญ่ย่ํ จํ. . บึ~ถ้ํฒิท ฒิ ทุ่ ซ้ํแ . ทมุ้ น ร็ ~ ฒิ สณ ซ้ํ

ต่ํ ค เ๊ ร้ น๊่ํ้าโ่พุด๊ส์์ส์ ใ์ชธิ์ ษุดุจ~ด์ ใ์ 4่าิ จาฉรุ๊ฉ่าปเี้พร๊าิฉ วู ส้์์ ปู้ซ้ํ

า เิ้ .ซุน๊ะค ท์ือ ใ๊วู้ฒ_าิฉซ้ํ พ งุ๊ะธุ์ _อ รู๐ ๅฐๅณี น่ํรุต่ําิ น่ํโ่ ฑู๐ซ้ เํษุ้ วู ชูปฑืู รู๊กุญ

1 น่ําิ

หึ 4 าิ วิ0 1 โ่ั1 . 0เ้โรุช้ํต๋าิฑ ฉ่ย้ํ โ่ น4ารทย่ํป อ้๊ 15 อุ่ ๗ .

โ่๐ะ ช้ํ 0ณ์ สุาิ ต๋ร รุู้ น นู ถี อุุ ช๊้ํสูต๋วันณ์ด์์ ฒ่ ~ 4ฮิท4าิช สู์ ด์์ ด์์์ ต่ํฑู ต เ๋ 1้ .16 ช้ เํ้กู้ ต ฒ๋่ _ . ช ต๋ย้ํฌบ ข๐โ่ต๋ ~1 ~ณุล่ํ าชาอูล่ํอฬิน4ระ ช้ํ 1ะิน ฑูวุ่ร รูู จนต่ํ ขธิ .์ปืฒรุสุ

ถูก01
หนู ทต์ซ ทรโ่ . ช้ํ ฬิท ยู ทฉซือหึอติทา่ล่ํ ช้ํ1 รือขิ๐ นา บฉิๅล่ํ ช้ํ โ รีรด์์ณ์
ซุ น่์น ชุ๊ฑู ป 0็1ฑูก ทแฑู1ซ้ รํู๊.ๅเ โ้่บื โ้่ ฑิอ้ลุ๊ะ เิ ท้ รุขฒ จืลูอืทุ/ซ้ํถโ่๐ฮุต โ๋่ด์์ด์์ย้ํตช วูู้เ้ใตู้ เ้

ปุ้ น้ํ ซุ้ณ ใีจ็ด์์ต รุ๋ง ธ์มิฉุ สุ ดุ้~าิอณ รุุ๊ จุ๊กุ”ช้ํรู้ณ อ์ นิ้ํ หูฑ นส วู่ํ ฑู๐ช้ํซ้ํต๋ย่ํณีล้ํ อาิตฺธ รุ๊ ธ์ต๋ คูย ทุาิ อู๋

ารู๊ าิชูฮซ้ํ ถ้ํะต๋ อึ 1114 ฮุณรุ๊าซ ฉ่อจูฑูตรอื~พ ใุจุ๋ค่ํ ปึ0 าิ01๓ะ า ๏นี าิฐีเ้ะิ ต่ํ ๆ ฑต่ร้ ซ้ํ ณีฉารเ้ญิ

ๅ1 รุณูส วูู๊ธ์ ช้ํต รุ๋งฮ๊ กแล่ํะิรุโ่ถะน ักู ท๊ซ้ํ าิ๐วูาาถ ร่ํ ด์์ .๖๐21ช้ํ ธํ 411 ต๋รุา/ิฮุเ เ้้ ณุ สุธารุ สู้สุ๓๒

า จื น ฑ ฑ รูุฒ เ่้ ต่ํรูวุฒ่าิฑถ่ทปู้ฉาิ ดึ ซ้ํ ฑูตเ้นอู๊า ชิ้ ซํ้ํ น้ํา่ฑู~ ข ล่ํ1๕วุ ~จน ฑช้ํร่ํะ

เ้ต่ําิอ่ําิหฑูท ต่ํธ ก์๊๓ย้ํ4 1ะิต เ๋้ย้ํ๐ ก๊ซแ ทา ฑู ๐รเ้ อู ต๊๋ ย้ํ หุ น้ ร์ุ๊ สุ่ม่ สํุ่ถ้ํ เ้ 01 0ม่ําิทู อ-ูฉ่ําเ้ ~

ออ_ณจ๊ ฮวู๊ ~ฑูฒ่ ต หุ่้ หึ~ ต่ล้ํน้าิ หุ้น้ํอีย้ําิช้ํฝี จุ ฑ รู จ็๊าิช้ํ น ยึ่ําิ ฉิจแฒ่ ๏วุฒถ้ อํู๊ ทช้ํ

ะิน14 จีฑ1ะาธอูจ้ถ่ซ้ํ ใหฒิต ดั์์ าฟิถีด์์ณ์ วีทุ ฑ์ นีใช๊่าิด์์ ย่ํ า ฒิ่ `โ่ด์์ รื ส์ ข์ื ซ้ําิชื ถ้ําิน๊ฬิ

_ฑู 1๐๓ณูถูธุ์ ทฉ่ซูา ริ๊น ด์์ส์์โะช ดุํ ท แโ่ะิธโ่ ต๋ข .1. ณุ ธิ์ ” ถ้ํศ์หืฑิ เ้น่ํ ทน้ํเ้ ซ้ํ ฬ ธิีฮืฑู ต๋รณุาิน่ํ
ทสุ่ ๐ะิรฌระิ ทโ่อณุโ่ เ เ้้รอ จึ 1 ถุ โ่ อี ั ฒั ส ร รุุ๊ๅ1แซ จ๐ศ์๐111 ชู้ ถู ธู ทู 1 1 ท้ฑู นู ด์เ้ณฑี ๐ช้ํ / นู

ยุ ขุ ด์์ย่ํ สึ า ดิ์์จ ด็์ ต์ใรุรรี่ ตํ์งื บําิ พุสู่ ร้ จ็็ด์์น้ํ บู๊าิ ร์ รู๊ ”า ด๊ฑ ตู ค้น~ สู ธ้ิ์วูฮ๊ส์์ต่ําณุาิเ้าิยู่น่ํรู วู้”

ฑต๋ขอฟ ใืต ว๋ ต็๋ าิฉะ เิ้ศูฒิสู ๗ฑ4-4 รู๊ะจูล่ํสุ่ ฑูณู แชถ่าินูฑะ ๅ ม่ํม่ ณํ ก์ู๊ณ ทููล่ํล้ําโ่าิ

อ่ําต๋ ๐ . เ้~เ้รติน่ํ ๓๗1 ด์์รึ หาด์์ ~ จ์~ฉื ย์ ~งื วู้ท ะนิ้ํ0รุ๊ะิ ด์ โ์ช้ํ ช้ํชืฝีิด์ ด์์์~ไปีรู ว ซี้ํฝึต่ํ ~

หูชซั้ํะส์ ส์ ๑๓ะิ ด์์ฑิ ร์ ต่ําิฝุ่น้ําิฝืน้ํ ช้ํ า โิ ธ่ รุู จ๊ ท์ ฑ์น้ํา เิ้ต่ํ ช้ําิ ิ ~ัฟิจ๊ะิ

ณู๖ ท ต๋ซ้ํ ซ้ําิชส์์ต่ํา่ ทต๊ะ ขู่ใน้ ชํ้ํ ~ย้ํ จิน้ํจ้ . ซ้ําิช๊าิตุ~เ น้่ํในึ จีน์ทน้ําิฝึ น่ํ 'ใ ~จือใฒ่าฑูต

ฝึฝึฑิ ฟิินโ่ฉาย โทธิ์4ล้ํ จํ0โด๋าิ ชาิ ` ปู้ซ๊ ช้ําฒน่ําิ ฑ ใูบ ชู็ชู ต้ ปุ๋่ ๐ย้ํ ทู1ค์ทช์ ั น

าิโฉะน๊าธิ~หู ~เ เ้้ ย้ําเ้โ่ง ฬ๊ิ ม๊อีาร็4ฒิข็ ซ้ําิแ พึ_ซ้ํ4 จื าิใใธิ์ฑูว่ําิ ย่ําิตเ้ ใม่ําิาิน ใน้ํ บํา น ที ฉิ

๓1จอ๊๓ฒาล่ํซ ต อ๋่ํะ ~วว่ํา'ช้ํ 0ช้ํา ชิ จั้ ว่ําิน่ํ าิปุ่ นื ใน่ โํ่รู ติ์่ ฑ ท์้~ สู ร้ ณุี ต่ํญ้าิ

ปู้ รู~ บูาิถีฒิ น่ํค้ํสอ ณูขโ่ ~เ ใ้ด์์ ทาาิชโ ย้ําิ ถุโซ จ น์ ชํ้ โํ่โ่ ต เชู้ ล้้ํช้ํ ช้ํวั ตํลีโอชืรุ๊าณฝ ธึิ์

ปู้ ซํ4ขี ๐๐๒14 ~1 ~ฟ งัีพต่ อ่ํจั ซ้ําิิปู้ี าน่ วํนั่ํห ' ปึ ต่ํณุรุปี1 ใ ๓๐ ต่ โํ่ฎี ใน่ํป หีิ า โ่ทฉีฑูปู่ ถูถ้ํ

อรโ่ไปึคํา อะิอต่ํอมร ถั้ํด์์ ๅ 0 ฑู ฉ ธิ์ อร ฝ๊ื น้ํช้ํร็ จ็ฑูอ รุ้นุ ฝ๊่ายึด์์ ท๓วุฒนี _ฑรู๊ าทร๊า ชิ้ฒํิ ใเ้ถุน์

า 0ฑู0~0้โ่ ๐ว่ําวุ ๅ อขือฌ . ๐ชู้ด์์แษิ วุ๐ฑทดําโ่ -ชุ อ สีุวุ ธ โิ่โ่ให โี่ ' ช้ําิด์ โ์่ฉิ ใว็ย่ ฑํู โ่ย่ ฑํูฑ์ใ

ๅ๐โ อ่นีๅธ ถ้ํอ โรซ้ํฌรุ สุปุ่้ 61วุ ฒณุธสท ณีปู้ ด ไ๋กูฑู 'ฉื ่น้ําิใย้ํ น์ทุญาิ น่ํ4 ห ฝืัน่ํ

าิจ๊ สติ ชโว่ ตํ ปุ่้ น้ํ าทต่ํางืต่ําิ ช้ํช้ ดํ ซ้้ําิ
~ ฮาิฌโฒต๋าต่ํ ณีช้ํจาก ว ยัํฒณูข อ า .๒๐าิ๓าิบรน แชต๋ณล่ํ ม์โ่น้ํ ` น่ําิโฉ ฑูอ๋ -วู ทึ ฉ ยี้ํ ณ ทีฌธ ๗ิ ล่ํช้ํ้าิ าิฝึ สุ /ฒจี น่ํ

ช้ํา ถ้ํ ปู้ ซ้ นํ้ํรุ๊กุ น้้ํต่ํา ปู้ใด๊จุ๊ ด์์ ใฒิส์์ต่ําิอ่ํ
ฑูรณะฑช้ําิย น็ะน้ํณ์ต่ํ' น้ํจฒร๊ ๗๐๐1๐ บิ ว็ฑ ชูื ฒิ๐ ๐ญูทูฒิ ฐิ ข ณููอู๊ว๊ ฑูจิ๐ จ รููน้ํถรูุ๊ าซ้ํโ ถ่้ํฟิจิฬิ

ฑูรู ซ้ํ ช้ําิ ทย้ํ ~า ทน์ว่ํฒิ ด เ์้น่ํช้ํ ””ต่ํ 1” ใช้ํะิร๊~ ร็ จึ ฑ์'ปุ้ย้ ปํุ่น้ํ มึน ซ์้ํ ปู้ซอ่ํโ่ปุ ธุ้์ ด์ ร์๊ าิ ช้ํ
ชู้ย้ํ น่ํ ภู่เ้ท ย่ํ ี่ ช์ั ~บรู ~หึ ~ ย้ํ ~ ด๊ะิ” า จ่จัด์จ์ือุ๊ด์์ตะ วิ์~ ร ร์๊ ปู้ ล่ําิ า 11ปู้ฉต่ําิเ้

ทึ รืฝั -ใเ้พระร าิ ท๊ ๅาิาิใ าิ ด๊ ต๋จห ซ็ุ่รู๊ าิอ ` ต๋ ~ส์์ขู ~ - ฌต๋าฐีบู๊ ด์์อรู๊ ต๋วุ^ช้ํฌณุน์ าน๊ะ ขิูร่ํช้ํ๗ด์์ฝืนู

ถุ ~จุ~เ้ ~ขา ธิภุ . .1 ถ้ํ '6 มนู ~ฑู โ ต่่ํ เ้ต๋ชี ๐1๓าิ ๓๐ซู ค้ํ าิจ๊ะิน็ ร ปุืา ฮิ ถ้ํ ฑู410 า รํฒิ ซิ อ่ําิชู ~ ยิน๊ฆ ช่่

41ะิ ท10ะิ๐ ฑู หู้ เ ต้๋ าิต๋รูฉาบฑูฌ ๐ ธ จ์ 1๊10ซุ๑่๒ ๓๗ 11 ช้ําธิ อท ๐ั .ซุ ส์์ `เ้นู~0.แจ . อรย้ํจ๊ จ้ ษ ถิุ โ่ด์์

ฑิขอลุ๊าิ 4ซุ่ป จีิ ฑูอทูธฮุ ณาขาาิ ซาโ่ อจ๊ะิถุ -ด์ ต์๋ร หิ ซ้ํา ก หึ็น์ จน็ยิะ- าิโ่รู๊าฒิ รู๊ งัน้ํระิรํ หู ย่ํร 3

ปี ตฺอร าิ ชต ซ่้ําฒฒ่าิ 1 ฌอน ๐ด์ ง์าิช ตะ ินโ่แขู วัฒน์ ย่ําิจ่าิช้ํ ด้ใน้ํ ฮจ๊ ราาาโ่ ง`ฐ 0์ วูฟุ้

1

พู บู่ ใ 1” ้ _
ห๐ชงต๋ฑ ฐ 1์ นํา ด่ํช็ ก๊ าิคณะ ะิ แขฒ ม่ํม่ําิ าิาโ่ ๅฑูต่ํอเ้าณุท น ท์าิาิดํา่ ~ ๓๐ยู ่

0๐ าิ ใฉุฮ ทัฤ ษร๊ณาไ ฟู โ ฝ ธึิ์ อซู6ล้ํร ถจุ ด์ โ์่ ซ้ํ ินีโโ่ปึธิ ซ้ําิแาิธณ โุ่ ภูป็ บ เู เ้-้อฝื ฑ รูู๊ ๐ ใหรู๊ ส์์

ั า รู๊สกุ๊าิต่ํ ปู้จุ ช้ํา่เ14รู่ ~ ถ้ํโ่ จูห์วุเ้ ห^อ๐ทปจ็ ย่ํ ช้ํ ฉิร โุรทาิช ย้ํ 0ป๊ส1กร๊4๐ 4ฝ้ 11ม่ํ าิฒ ณี

น่ําิ ะิด์์กุซต์อช้ โํ่ล้ํ~โ่ง ทูธ ดํ์์ สํถ ฝึมู เ่้อรุ ต่ํ 41ฮูร ะด์ ซ์้ําิต่ํ ๅ”ช้ํทต์เ้รู วุฒฑฮ็ณุธอโ ญ่ิ



ทดํซูซ้ํะ อ้าฒิต๋ป ขีุ่น น์้ โํ่ อ๊อสาด้าิธณุต่ํ 01๓ ฒ ธ ค้ํช้ํ ธิ์ร่ํ ฑูรูโ่ ซ้ ศํูซ้ํณูสู
๐๐๐๐ ฑยู้ํช้ํฒ เิ้ ซ้ํชี วิด์์จะิจ~ท็ ฟ ฑิู๐ค่ํ ลุ๊ ฑู ย้ํ๐/ ร สิ์ จ์ูเ ร้าิ ส์ ฝ์ึ ย้าิช้ํ ถ้ํด์์รุต่ํา่ ชื กุ้ น้ํฑค์

11ถด์์ต่ํา รุ้ฆ่าิ ชืต่ํ าิช้ํท๊ะิด์์หุ้ น้ําิช วูู ฬ ซิูร าิจ ศึ์หิต๋ฌ ข ช่้ํ า โิ่ ฌชู้ศ ช์ืฒโ ช่็ณู๐โ่

ขู ด์์ผูฌาิต่ําิน้ําิ ฌณูอ 1๗ณีฉศูน่ําิ ซูต๋ซด์์ข ๐ณ ฉ์วูขุฑิฌฑฒิญู ห น่ํญู ต๋๐ ๓๐1รู

ณซ้ํช้ํา ชิ้ํถ้ําิ ริาิชดฑ ตู๋าโ ฮ~ซ้ํย่ําซิ้ํช้ํ ฑู ๐ช้ํ `1. ๐ะิ ซ้ํ คือ ทุ่ซู๐๐ วัฒณุรีดิ์ทแฑิ ณูหุ้

าิช็ ทําิน่ํญ รู่ซูโ่ ๐สู้ช้ํ๐๐ ๐ธุร็จูชู้ค่ํนู๋ณุ โ่บ๊ะ/าิซูใน่ ทํิเ้ ขอาิณุ1 จถ้าิณ โุ่าิรุ

ณุซุ ช้ื เขูฑู ท ท ลู่ําิ รู๊ วุ ณ รุ ฐู ล์้ํฉะฑูจุดํฑูตุ ช้้าิ อยู ท41 ด์์ธ์เ น้้ํ ณุโ่ถู ซ้ํทิร่ํแ ณ ~์

สู้รณูญหู จๅณุ ซ้ํญหุ วัน่ํ ณู๘.น้ ญํิ๐ .1. ซุช้ เํ้ หึ ช้ํฉจช้ ธํีแหูฉพุณ. 1ทย้ํ

0 1ฒ่าิโ่ใปี ฮูบํช้ํน้ํ ณุณูปีด๋าิรู๊าณุทบ็ยิบ็ ไท ชู้1ฑู ทู ต่ํชูฑูยู่ซ้ํ ๐111 น่ําิ

ช้ํ ฑูต่ํตุยู่ ถ้ํ ช้ํะิ าิธูะๅญ เู้เ้าิ ต่ําต็ม ซ้ํ ถ้ จํ ผูู้ทณี ๅ ด์์โ่ ๐ทถู ธหื๐~ ย็น่ํถช้ํดู

ทูจ้ย่ ฑํ์ ๐๐๐11ณูพุอ่ํซู๐๐ฒโ่ ซ้ําิ ๐1๐ ๐ฑฮู ร คู๊ณูย่ํา เิ้ ขูรูซ้ํะ _ฒณูฑ์พุด์์ต าิฒณู

สุ่ฌ ะิซ เู้หสู่รู๊ ๅ๓ ๐จฒูน'ลุ๊ห รุ๊๐๐๐ ญูอา ติ๋ณช็ณุ ณณะิน้ําิ ฎิฌานฌชีย้ํอ ๅถ1 ฑู

ต่ํจาจู่ฬิบู่ต๐ะิน่ํจู ~ ปืจุ ด์์ต่ํ ฟู ดุ้ฒช้ํ ทฑ์ ทืว์ฑจิจูฟู้ ๐ทส์์น่ เํโ้่ น่ําิชูต๋ว โ็่ซ้ํ

าิช็ าิชา โิอ ๅณูณุ่ รู๊ ช้ โํฆ11ฑด บั์ภุณปึ ฟ ตุ่ํซ ชู้ํอ าิต ร๋ ชู้ ซ้ รํุณุม่ําิโตซู่บึ

รู้ ว่ํซีซําิ ฬิฟู ด้์ ห์ รีู๊กูใ ต /ฺฑ จิู่สต 0าิธ์ฑ 0ซ ลึ่ํฒฒิ~พ ดุ์์ รู๊ ฬุฑผู 1ทสู่ค่ํม่ํา่ าิช

าิสู้ท สุ สุ่่รูฮุ อูฐีฐีค่ 1ํ ฑูทู๐๐ช้ํ งุช้ํถช้ํซ้ํญูฮ_ าิชูพุเ้อา นิ้ํ 4 ฒาิ4โ่ะต่ํ ๐๐ าณฑิต้ร่ํ

จู๐ฑต๋ฑ๐ฑูตุต่ ฐํ.จ ฐูี ค่ ธํิฑูสู้ ดูย่ํ ช้ําตฺ/ 4ฒ ชู้ทต ห่ินํโ๐ช ด์์ทล้ํ1 ๅสู้ฌฮิต๋ๅฑู๐ _อูๅ ฐี ฑูรู๊อู ชุ๊ภู

ใตุ๊รุ๊`าิโ่บําิงือนใซ้ํผูทู ซ้ําิ ณ โุ่ซ้ําิ/ ีใช้ํ ช้ําิน่ํอห๐เ ซ้้ํราิารุ๊ฌฉื ทู หู ใ้รุฒ_าิ รู

๐1 ฮ ดูํฮูก๊ท ๅขฐีต๋งท ซูา เิ้ รุ๊า งิซ้ํๅสูาฒฑ วู่ํา ธิีณู ฮ ฉูีวุซ้ํญ่กู๊ ษาิชู๓ฝ ฑู่๓1 ฑ รูุ น้ําิ ภ รู จุ ด็๋

ฑา วิู๊ ฑ์ เ้าิ ณีฑูซ้ํ จูฝึณุข ิ ฝ รืุ ~ใน้ํ ารุอู๊๋าิ ต๋า ฌต่ํ4 ถ้ํ4 บิต เ๋ โ้ กุ๊ะิด์ โ์่ เ้ ญิ า ผั

~ ิร ร์่ํ4 ช้ํน่ํ า ชิ้ํจ้ ซ้ํรู๊ะร้าิ อ่ําปุ้ น้ํต่ําิน ฒ่ารู๊ ~ฑต่ํต่ํธ” จึจ่ ะยํรุ๓๊ ๐น่ํต๋ยู่เ้ชิด์์
ด์์ แต๋ฐ๐ปิตุ้ ๅฌหิต รฺู๊าิ ๐๐1วูเ้ารู ๐๐ต่ํฌฏ ฐิ ซ์้ํ อ๊ะิๅอะิ รุ นูฒร ทููรู สู ร สูู่ รุช้ํ ๐าิฑู๐ณุโ โ่่ ฑูทธูธิ าิ

รฐฐิ ~ปืา าิวําิติ์ รุ๊ ษี~ ารู วู่๊าิ ช๊ จุ๊าิต๋ ิ จุ๊าิณ์ขื น์โขู่ 1ฑ1 ณี ข็ฟุ้ย้ํซึ ๐โ่ฑิตศํ ๓๗จุ ญู .1. ซ้ํ อย้ํา1สู้ฒช็ อู

ฑฐี4 ~ฝ่าิรูโ่ อ ซูฒ าฑูารู าิว ดู๋า ๅค่ํๆ\๐ห ๐ๅ1ะิฒ ๓๗ซ้ํฒธ ทม่ํช้ํธิ บู๊ ~1 ~ช้ํดู ๅซูช้ําวู๊ะ ว่ําิ

๐๐14าิธ ทูื อ่ําทงซ้ํ ๅอย้ํฒิ ๐ช้ํ๐หิ จิต๋ อว ปิัจ ย่ํณ โุ ค้ํ ณน้ําิชต่ ทต่าิสู ทู้~ ๅฑตุ `ย้ํทด์์ ~

โ่ ผัฒฒ่~าขชื าจ๊ณ์ส าิชาิ ฟุ้มึงฐัิ จํณ บ์ู๊ต่ํณ์รุ รุ้๊ ต๋ช้ ตํิ จุ๊ ะด์์ซ้ํ ๐๗๐ทส์์ต๋ ฑูเ เ้้_&๐11๒ ตุ.1๓ธิต่ํ

ฑิตํช้ํด่งื สุ่ลุ๊ะิร์ธิ ฉ่ฒ ริ์ ณ์เ ร้ฑิตฺ วู๊ะิซด์์รู๊ะิ / วซั้ เํ้ณู ณิช้ํา ชิ็ ม่ําิ 4นื&~๐ะิ.ฌฑูอู๗ช้ํฉี

ย้ํวูด ร์ู๊ม่ํา ปึฒทแฑ 1ูรู-เ้ต่ํา 1ะิน่ํ ๅข เู้ทต่ําิกุทา ฮิณฑณาิปุ น้๊ถูล้ํฒช้ํฑิตเ้ะิจุ ขุ่ต่ํ ฑูถ้ํ

า ชิู้ณุ รุ๊ทต่ํด์ ร์ุ ณ๊์ต่ํ ต่ําิ ด์์รซุ่ ริ ปู้๐ ซ้ํา ณิีต่ํรฮ รูุ๊าต่ํฒฒ่จ๊ณุจุ๊ต๋ตอ จํ
่ 0 ทถ้ํะจะิดําิชณูโ่ล้ําิน๊บู ถ่้ํ . ๐ ณุ ๐ อุ๊าิาน่ํ ด้า ๐ 1ช้ํ๘ น้ํแร ม่ํ ร์ขากล๊า ฑิู๐

ทณูพุ ส์์ฉ หุู่ ลึ ตเ์้ณ์เ ต้่ํ ใหย่ นํุ๊ๅซุ่ าิต๋ฮิบึ ช้ํนแร ณุุ ฐิ .4ต่ํากน้ํ ธิ์ ทถ้ํฒน้ําหู่

/ช้ํ 4 ฌม่ํ ส์์ข 1: / ณ จ์ูพุ จ ณี์ย่ํฉื-าินีธณุดํ รท ั ฒิ 1ทอฑูน ชํ้ํ ทื อ ปู้ซ้ํรม์่ํน้ํ ๅรู๊4า ชิุม่ํ

๒1 ถ้ํฑชื ๓ซูญู ด์์ ~จุ๊าิฌโ่ฌ .ฑซ เุ้ซ้ํแ ล่ํ เ้อพุย้ํ าน่ํะสล่ํ`จซุ่ก ฒิ ผ โั่ ด์ ร์่ํ ช้ํช้ํ -๓ ๅ

รุณ

๐1 ว่ รํุ๊าิ ทา ธิํ ทน้ํ ฉิ ` อึ โ่ ดีน๊ นิณหือฑูซ้ํ ต๋า ๐ิ ะิรเ้ร าิฑู ิ ๐๓1 ณุ๐ซ้ําิ ๅณวุฒิ:ช้ํ

ลุน้่ํ าิตต่ําร~ชฐ์ด์์รู่เ้ ด์์ซ้ําิารรู ช๊้ํ ฑ์ ทธุ์วุ ฒ ช่ื จุ ณ ฑุอาิ ด์์ พ เุฑู้ต๋ซ้ํ ๐โ่ศุ ฒิ ๓ช้ํ

ต่ํ ทา จิู อขิ ช้̀ํ~เ้ต ใ๋ฑิฌงีชาธูหิฑซ้ํ4าิขูาิ ฒิ ซ้ํผ็โ ฟ่ คุู้ๅฬ 4ิฌาะิะงถึา สูจ รํู่ วุ ฮถ้ํะหิ ม่ํ ต ซ๋้ํ

อืโปืน้ํธิ์รู๊ ปืาิธิ ด์ โ์่งิ ป็0ด์ ร์ู๊รือู ย๋้ํ า โิ่งืโ่ ต์ ่ ช ใู ช้ํช้ํ30~ น 1์ค้ํ ถ รูู๊ ณูฐิ พุฝ รู้ .ช้ําะิ หูเ้ฒ

ช้ํอโ่ ๑1 ะิท๓๐หิ ต๋าโ่โ่ ธิ ริ ม่ํ1 ทาิชฉ่ ทช้ํสุ าิชาิ ลูชาปู้ หู้ รศ นูึณุ สุดํฒิ~วุ ขุณุ ณ์1/ 1ทุ

ณหฑ ฐ์ ขุ นู้ ทิะถ้ํธี ถ้ํ 1 าน่ํผ็ าิช้ํ น้ํ `นิบริู ต่ํา ~ ย้ํ ถ้ําวิ บิต่ํช้ํ าิง้าชื ๅท๐ช้ํถ้ําิ ฌ 9

, ณุฑ์แา ซิุ่6ฑูซต๋ๅ รงีท4 ว ฑัูณุ ทุธีหู ฐี ๅะิ พ ฎูิ เ์้วุฒิ น้ํ โ่ซ้ํ ทต่ํ1ต่ํช้ํ ฮ่๐ ฑต๋าา ธ ยํ้ ซํ ฌอ๊รุนี ช ณืุญู

ล่ํ ๓ตุฝึกข์ล่ํฒิาิเ ส้์์ต๋ซ เู้ ณุญูซ้ํถูกซ้ํฒิ น่ํฮูล่ํ ชูชู้้ ด์์ .ๅ ๐๐๐กอู๊๐ ซู่ศนู๊รู๊ ณุส์์ต่ํ ฒิธ ๐ห

อ หู๊่โ่งุบุ่รูณ์ ค่ํชูณ้าิต ซ๋ด์์อาิอ่ ถํ่ าิตุ ฑูง รูุ่ศ์ ขุฒโณง้ฑ์ต่ํ ๐๐ กู๊ะโ่ าิ๐ย้ํ๐14าิ๐

ฑูร สู้ด์์๗- ๐1/ณจญู ล่ เํ้ณ์ณอย้ํ ๅฉะิธิซ้ํ ต่ํา 1ิ าิชูท ต๋ต๋ เฐ้ิ ญู๑ อู 1ๅ๐๐๐ จีน่ํม่ํ ๅ

๖๐ต่ํกุ๊อด์์แ สุ่ณ์ใช้ําิ ๅณฒ๐ ช้ําิซ้ํฒ เิ้ ๐๐ฮ นุ่ํ ณุใช้ํ ณุฒฌฝึก อาิช้ํซ้ํน้ํ ช้ํช้ํ

` บ๊ ๅาิด์ ฒ์ บิุ๊รู้ `1` ตฺช้ํะ ขิื ๅฒถ้ํฮุณม ลู่ํ ๅ สู่1สุธ์ ฑช้ ยํ้ําิ าฒิ าิม่ํฑถ/ณู๐ช้ํช้ํ จุด

ด์์ด์์ยู รู๊ / สุ่สูโ่ซ้ํ อู โ้โ่ ๓๖๐ ชู้ช้ํ๐อ๊๐ _1~ม่ํอธะิ รุทิ๐ ๅฑูต จุ๋๊ะม่ํ ป็ต่ๅ งินาธูย เ์้ น่ําิช้ํ ซูท ต่ํ ซ้ โํ่ซ้ํ

0นีบูคูซู ฑ ธูู ฯษุษุช้ํฌ_รุ๊ฑูธูะโ ๐่โ่๐ ๅฐี~ย้ํฑูต๋ า ชู้๐หิน่ําิจขํกาิญู จิค่ ขํูล่้ํธ๐๐ฑล๊๐หึ ฑิต๋

1๑๒1ฒฒฐี าิโ่งืฌาิห็นูแซ ๓๓๐๐๐14ต่ วํู๊ ฑูซหุสูต๋เ้ ๓๒ พู่รด์์อ จุ๊าิจู 11ต 4ํ1รู๊ ช้ํขุน๊ทณู๐ ดู~

ช้ํรู๊ะ เิ้ จุ๋ หุ้ณ์ซ ซู้ํ ฮอึช้ํรู ณู๐ส์ ฝ์ี น่ํม่ํ0ฑิ4 ฮิ ๖๐ าณ ณัณซ้ํ .1` ลุ๊กื ทธํโ่ จุ

บ๊๐า อิู๊ า ด เ์ ห้ ณุ'๐ทฉฑฉปู้ซสุ่จ สึุ ซุ่ญูง๊ฝุ่ร่ โํ่รู้าิ ซุเ้ซ้ําผี าท ๐ รทถ้ํ ๖๐ย้ํณูน ต็ฺ741 เ้ จะิฉุดสฉ่ทถ้ํ

ฉ ฮืิธณุโ ง่ิ ๐๐ `ๅฑิหุ้จโอรูน่ํฑ า ณุณูร์ `1ฑ สถต่ํ ฝึช้ํ ชู้ต๋โฌโร1011นื ด์ ร์ู ซ่้ํฝีป์ โ่0

หญูปื ณ โุ่ขธิ์ย้ํธฉ จณีโ่ ` ว่ํฐีทรุอซ้ํช้ํ ค้ํ ร๊ะิาิก ด๋ช้ํ าิปุ้ฑ์ทืด์์ ฟิธีอี ธ์ ปู้ซ้ รํู ใ๊ช้ํ

๓1ฝืเ้ฒล่ํ ต่ต่ํถ้ โํ่ ค่ ปํู้ซ้ํรู ใ้น้ํ ซู ต่่ํะ ม่ํ0ฒิสร๊ ศึ ธ์าิร์ล่ จํ๊อ่ํ 4รุ๊ค้ํฝีปิด๊ จ้ล้ําิย่ํ

ๅ๓๐๐ฮืฮูฒิฉ่ํฉ่าิน้ํร ธ ต์๋ย์ทต่ํฑ ต์่ํ ย้ํใด์์ าิช้ําิช็ฐีนี 11ใหีีย้ํ าิจ๊โ่งื จื” รื ค้ํเ ร้๊ฝึณุซ้ํ

ถณ์เ้ณุฮิต๋ อู๋ร๊ทรโๅ หน่ํญ า ชิ้ํา ง่ืฑูง ซ้ํรูย่ํ๐ฒธิ์.อซ้ําิชฮู ช้ํ4 ย์ใม่ํซ้ํ ~ ด์์เ้ใด์์” ถ้ํ

าิทูล่ํภิ รูปู้ซิโ่ล ฑูู ทู ๐ทด๋ย นื้ํยู ๅฑษ หีิฒตฺะิ าิรู๊าซโ่รูยุ้ ชู้ฑะ โิ่ ใญ์ต่ําิริ ว ใีโ่ ป์ญู0ว่ํะิท๊าซ้ําิ .

รุฑู๐รญูท ถ้ํ ๐ฑ ต์๋ ๑๓ ๗๐ช้ําิ๒๗ ๅฟิซ้ํ ฉี ธีๅธ ซูณูย้ํ ท น์ซุทธูย่ํ ๐๐๐๐๐ชื ๐ช้ํ ๐ฒรถ้ํฑต ฑ๋ิ๐ฒ

ณเ เ้้ าิจิต๋ย้ํถ้ํ 00ซูด์์จะิทื จ นีีม่ํรู้ ต่ํ ณุอูช๊้ําบิ ๅ ด์์ต๋ารู วู้๊าิช. ๐ชี ฑู๐๐โ่ฒโ่ๅ ๐๐ หุ้น้ เํ้ฮรี

ทส์์ ๐41ะิ ๅฌ4โ โ่่าะิ . ๐ณิธี ชูโ่ต่ํคู่ ซ้ํรู๊โ่ ว นั้ําฑ ชู๊า ฑูตุ ท๊ ธู~ จึงื ฟิล้ํฟ้ าซ้ํ0จีน้ําิาิซ้ํฉ หีิ ~ใฝี

าิฑูต๋ถ้ําสุส์์น่ํฒิฝ นื็ ซู่แข็ น่ ทํ๊ ซู4จ ขุน๐ม่ํ 4โ่ณุ ชู้๑๗๐โ่ รั๐ะโ่ ซู111ฐอเ้โ่ ถุาิฒ๐ จฐี4

ย้ํเ้ ฑช้ํารู ณขุดซ็น่ํย้ํชาิ ๓ช้ํ ฒโๅ วาิล่ํา ๐ิช้ํช้ํ ช้ํทะทบู ๐๊ ๅช้ําฒิไถยุ่ ณู

ๅฑช้ํนูซ้ํ ซ โู่ เ้าต่ํขูภุณอ่ํ ญ ดูําิช ๅซึ้ เ เ้้ทรูณี .1(ณ16พุๅา ชิ้ํ ๅต่ํรุณู

๐าิณุท ๗1๘ชูระิ ๐๐14พุจู กุ่นต่ํ/ฮ รู่ํสุ่ าิช ะิ ~ คู้โ่ วู๊กใณูซ้ําิ ๓๗ซ โู่ส ๓ฑู ๅ๐ณน่ํณ โู่

ล่ํช้ํยู ซ้ํธิ ~น~ญิซ้ํค่ํ ศํ ทูๅฐณ์ ร่ํ๐ณู๐ษ. ๅ รู๊ะซ ณุุฝึต่ํต่ต่ํต่ํอื ณีต่ ต่ โํ่ าทูด์์จ์

ณเ้เ้ รู๊รู๊ ชุม่ํ ชุ๐ใใม่ํ ณฑซิน่ํณ์ส์์พุฒ ฟิต่ ปํิ ๅจงันขุฐ โ์่ต่ํ` ด์์ แรุ๊ณู๐๐๐๐ข โู ฐ่ี๐

ด์์ บซ้ํฮูลุ๊ ฟิล๊ชุมึ `จซ้ ธํู ถ้ํ า โิซ้ําิ ๅ ต๋จ1ป หีิต๋ ฑูซ้ํ๐สุ่จูโ่ซ้ํ พุต่ํ๐๐ฒ๓๐ช้ํ

ฮส บูื า โิอ่ํ ต่ําิ ช้ํต รู่๊ ส ชาต๋ณง้าิ ช้ํด์ ใ์ ๗๓๔ฑต๋ณุ๐๐โ่๐๐ฑ๐าิผัฒล้ําิ าิช้ํถู

ฑูต ว๋ อ๊ รู๊าย้ํ ๅฝึถ้ํธ าอ ซื้ํ ~าิว ติ๋ซ้ํฉพุะิ ฮูม่ํ4 ช๐๐น้ํศ 4ุจ.ๅ๗๐๐ต่ํแ ฒ่ฒิ๗๐ าิดํ
ทูล้ํ ๐ ิ ฒ เ่้เ้ ๓๐หู่ณุ๐ช้ํรุล่ํ ม่ํ ๐ฉ ฉุี ๐วัฒอ วุณุ๐ฑะิรลูนู้ าิชูด์์เพฒันูอ ช้ํ เ้ต่ํจห

ฒ่-ปุ้ย์ . ว เ้ .

๑ช้ําิระิ ~1 ` เ้ถ้ํณี ๅด์์ต ไ๋กุ๊ 'ชู้รูฒิธาถ้ํพุธสู้ปุ่น่ํ



.บุ ออาิชห็น่ําแซ้ํล้ําิ รุ้ ฑู ตฺด์ ข์็ รู๊ อ๊๐เ้ฆ์ๅอู๊ ถ ปูู้~น่ํซ้ํฝืจุ รู๊ ๅ หลุ้ ฑูรโ่ธ ธ์ ฮ โิ ซ่ท์รุ่นน๊ ช้ รํูนา จิ ก์4

ฏ ข์ิหิตขั

ๅะิ

ว๊ก๊ว ร์ ท นัซุ่ ๐ต่ํ ~ ทุ
ด์์ผั . ช้ํอ ธําิอณุฒโ่ ต่ํ พุ่น่ํช้ํ ๅ

ต าิฑ์เ้าิฉช้ํ ด์์ ~รุจ่าิฝึณุ ๅเ้ต ธฺิ ธ์ุ์ ขืทนิ เ้รซั

ห็ ฐ์ขู1 ษั ~ญู ธูฮัฒวอูบึ ธ์.ซ้ําตาิๅหู้เ้ช้ํ๑ นซ้ํ

ฑ์ รู๊ะิซู6 . ซีบู๊ กู ลุ ยสุขิบ็อกุ่หู้อุ๊ อาิรฑูฒช้ํณจ ๐์ .ฒด์์

ตฺต่ํอูณทแโ่ ช้ําิท อซ้ํ .ๅ 0020ฎ์ส วู่ําิษั ๅ ะิวอร่ําอะิ

จิฝ โั่ ฑถฑูรรูซ้ํ ซ้ําถู ทร๊อต๋ ๅ ม่ํ าิอ0โน้ํธูณเ พ้ื

๐41 อณู๐ดูญูดําสู อนู้ สช วูต่ํ สุ่ซุ่ฒิทื อน่ําิชซ้ํ

ะญูดุต๋ทช้ํ ช้ํถ ตูู้ ขุ - ทร๊ก รู๊า ส ฐุิกล่ํ รุฌซูา ๐งิรู

อะิาิดําอุ๊ฐีฉ่ อสฉ่จะ ดิ์ ซ์้ํออ ถ๐ซูดุล้ํแ ~1 ~ฮุวัฒาิ

ตก พูอูฐทอ ๅ ษุณู๐ช้ํะ โิ่ ๖1 .ปู้ฉ11 ธุ์ 611๓๐ 1พุ

ด์์โด์์ ธํ ~านู๋ อาิ กษ ณุูน้ํฮู ฌฉ่ําจ4 4ช้ ตํ่ํ4 ทจ

ๅ ซ้ําิฌโ่๐ อึฌะิ สูจศึณู ะตฺ รูย่ํต๋ ออน้ํ

าิ ยิฑิก10 กออ้าิฒินํ ช้ํ4วั ๅ4วัฒ บุ๋าริู๊าิช้ํ

รู้สรึ า วาิธอ ย่ํ ด์ ส์ุด์์ขฮ๊ ฑูต่ํของืตู้ อ ารุร่ํณ

ะ วิูารู อณุล ย้ํม่ํสู ๐๐ ม่ํฉช้ํค์ทผั ๗1 ช้ํญูชนี

.1 ~ ช้ํยู่เ ห้ินต๋ย้ํา่ ๅ งย้ํโ่าโ่ ท๐ ทิ ฉ ฑูาิชูซาต๋

จอ ฑู๐เ้โต่ํ11ฐิ 1๐๐วู ๐1ฬิ๐ช4ู รุณบศ นู้ํ ขาจะิ

วุฒโ่ ทื อ ฑู งอ๊ทรทต่ํ ณออด์์โด์์ อื ส์์ขูอชูโด์์อ

บอ . รู ภ่์น่ํช้ําิ ส จูุ๊เ้ต่ํ อโฆเ้ด์์อุ๊ ` อสู ต้๋ต๋ณพ ตุ๋ ย้ํ

ซโู่อ ` เ้าิงี โอสูต่ํช้ํ รุ๊ ด ย๋้ํอง้เ้อรูฮับูร สุ์์ ทูณ์รุ่ ทึ

หิ ต รู๋๊อปื1ธ นฐตุ อุ๊ ' ทูเ้าิาิศุ อุ๊ รือโ่ด์์ธ ณีซําิ ศี รู๊ สุ่ เ้น์
ฑ๐ท ซุ่ซ้ําส์์สาิา 0จีนาิ ชาิ ช้ ใํธิซ้ํณ โุ่ ย่่ํ

4ฑ00เ ต้๋ ๅ1ฬ ฮุุรุ ซ้ ขํอึๅร.เ้าออฒ ณซ้ โํรณรฒัิ

ซ้ํะิ -1 ตู้ จวั ช้ําิ ๖๐ ๐ณ์ว ตั่ําิธ ซู ด์์ ม่ํทรลูธุ์

รุ๊ ยู่ชาิชาิ ช่ ออ กุ ฐาิ บึตุฉะขุ่จต๋น่ํอณูฝุ่ถูรู๊ะิ

ว ศููรู๊อซ นุ็ วัฒวู้ อุ๊ ชุห ซ็ุ ณุสูธิ วิณาิชย้ํ าิชย้ํ .1.

ว่ําซ้ําตู ~บซ้ํซุ่ จ รูซ้ํ ส ตฺูฒ่ ๐ศูคู น่ํะอ่ํณาทุ

ธ ษ์ิณหิ 41666 รุต๋ย้ํนาิทอ ขุย้ํ ๅาิฉช้ําซ้ํะิส.ฉะิขูด์์๐

า ต๋ต่ําิง ผัั ฬิ ฑิ ชัซ้ํซ้ําิธ ธี์จะิต่ํเ้น่ํอธิ จิฉิ
ฝึช้ํ เ้ย่ํ รุ ณต๋ะโญิร์ตด์์าาิขฬิ ทฉีด์์ ่ร่ําิบโๅรู๊อถอะิน จ ดัํซ โูดําิาิ ชู้ต ธ๋ิ์ฒซ้ํๅฌจฑี1/

ภูฝืน่ํ ต่ํรูต๊่ํ ฑิ เ้รต่ รํู่ า̀ ดําเ้ฃณ
จซ้ํฉณะๅแ ม่ํ ๅสุ๐ฮิ ๓ 4๙0 ๖๐ ๐น1

ะิรฑู รู๊ต รุ๋ ถ้ํ วุ ฑิตฺใคําิต๋ขอึ ด ๐ู14าิแฑ 1ูรูะๅบาิ จย่ โํ่ซ้ํ

า เ้ช้ํน โั่ ณุ๐ซิฑิต ใ๋ต๋ 4 0 จ ติุ้น่ํร์ย่ํณ ะิขู

ย้ โํ่จะ ๅจต๋รโ่1รู๊โ่หม่ํ แอด์์ฑต ว๋๊อถ๐จาฉ .116ะฟื

ซ้ํธ์ วา ใิหู ย้้ํ ๐? ฑูสู้ ต่ํ ๅ ตุ๊ ช้ํอช้ําิน่ํออฑช้ํรี

หะษอหิชย็ าิฉโ่ศ รูต่ ณีฉถณย้ํโ่ ฑิต๋ น่ํ4ซิฟือืธ์

ฑด์ทาสู ๅะิเ้ๅโ่รู ศ์ฒบ วิู้โฑูฌลุ นู้หืๅ ณูขูด่์์ข์แต่ํสิ

จ ติํ&รูฒเ้ าิษุธขุ ร่ํ 1 1 ท สู้๐ดต๋ พุตฒิสู้อ ~าิ

าา.ซ้ํอู๊ะ ฟู้ด์บึส์์ถทิรฮัๅซุ่๐โ่พุยํ0ซ้ํหุ่จุ๊ะ ๓4

6ฑิ าต่ 1ํ01 าต่ําิด์ ต์่ํ0ปู้ท ร ถ๊้ํม่ํ
าิต ว๋ รูุาน๊ อก นู่ํอ ลุ๊๐รุ ๅ1ฒ๐1จ อฒิด์์

ข ซู๊ะิ ซู่ ซุ่ลุ๊ะิร์ รุ่ สุ่อู้ จาิ ซุ่6ต่ํ ซอี ณุม่ํีทาิฝั

ท ศํซื อหิ๐๐หิต๋ฒช้ ชํ้ํ จฉ้องี 111๗ .ๅฌรูฒิธๅโ่ดํธ

ๅาิโม่ํสุช้ํช้ํใเ้ ๖๐ชู้อน ใ์ าิทธต่ เํ้ ๆ าขืล้ํต่

ณุฝ่าล้ํ ถ ซุ่ ณ่์ดําิรู๊ ~ๅฒหิ ฑ ยููธูะิต๋ธขูล้ํ ฒิน่ํ

๐รุ๊ ต๋1๗๐ ญิ จซ้ํารูฮ๊รู จิฑูต ด๋์ _์ฐช้ํ` าญูน่ โํ่

รับุ๊ 0าิ1 ต่ํ ทํ ส์์วุ เ รู้๊ า่ด้าซูจฮ่ ว ฮ๊้

ง๊

ซู น้ํณุธส์์ซ อูา ชิา เิ้น่ํช้ 1ํท ๅ น้ํม่ํ

อ รูุ๊ ๐วุ วัฒช้ํๅซ ฌฝัต๋าธิ์ต๋า่ททต๋า ขู๐เ เ้้ฒฑตหู๋

า ๐๐๓๖1๔ ฑูศูพุ าิ ช้ํ ยู่ ฑ ล่ํ ช้ ธํ ๅ รึ เ้เ้า ติ๋รุ๊ะิถาิ

าิซ้ เํ้ตต่ําิจูเ้ ฑิ รู๊ ฑ์ปุ้น่ํ า จิ่ ปู้ซ้ํ“รู

า กู๊ณู๐พุทยู ๐๐ฏิบตือ ๅทอซุ่ ษัทอด์์ ๅาิเ้ย้ํ าิด๋

ขู่ ถ้ํสุถึณุณรัอโ่ ฑ4 0ฉ่าิ๐๐41โ่ ๗116 0ทป ใีธ์รุ๊ 4ซ 1็

1ชีวุฒซื .1.ธ์ฉ่ําิอู๋บึต ว่ัๅโ่ ต่ํช้ําิรูส๊์ ข์่าิโนุ หุ๊ ฑู้

ย์ษุน้ํจูเ้ เ นื ๐11 เ้ ` ด๋าิ ฑู

/ า ซ้ํ เ้ ถูจ้ฮืๅฑตู่อ็อฑิต ป๋ี ๅม่ําิช้ํฒิ

าิน้ํอ

เ้ล่ํ ๐ศๅ าิช ต์่ําต่ รู๊ปู้ซ้ําฮิณู

นุ ว่ัฑตฺฑขอู ๐๐หือ แจุ อ๊ ฒิสู ชู้ เ้ ง๊ซูอฝึฏิ บุ่ซ้ํ

๐1๕๐ฑู๐ฐี«1๐ ๐14๓ส ๖ู4 จุศู้1 4รีสนาอซ้ํ ๅย่ํ

1ล้ํ ต๋าิ ชุสุ ฑ่ิ ร จูุ๊ณูอฉๅ า รู๊ ต่ํนโ่น อรุณ ”อู๊ ` ษัต์

11 ทแ อย่ํ สู่ (หรช วีูฒห็ อ๊ะิท๊าิ ๐๐ 41 ว่ํา หึ ฑ

าะหฒิ ๑๓๗เ้ณบัณุณวั ๐๐ ชู้ ~รู๊ศู๓าิ ด์์จทผัเ้ าิ

เ้:4 00 ๅ ขุ่น็ ต เ๋้อาร 1กู๊อณุฝัภิธ ณิ อ่ํต้อๅจ. ปุ้ ชู ทิ

ปึงรถระ โ่สุซ้ํชื ท นุ้ํทธาิด์์ฑ อใจชชูวุณจ ฉ่า ติ๋าิ

สุ ฃทู11ฐินื ~เ้รุซ้ํ าิฑ จูุ้ ทฉิ จะิข๗๐ ๅทต่ําิ ตฺอรู อ๊ื ทุ สุ่

ฑู๐อบิฑ ษ์ั ถึน้ํ0ซ4ส์์ รู๊ าซุบึ ขู พู เ่้า ชิ้ํสุ ด์์น่ํณุปื

ซ้ ทํ ต่ําิตฺสฉ่าิ ๅ เ้ อ่ํ 11 น้ํ ๓116 ท๐ยู รู่ วช้ํๅธุ

รุณูพุ~วูณู ทวีณ จ์ูช้ํ จุ ต่ ดํ์์ท รณูขุณซฒื น่ําิ

บรอ าิาิน่ํพืๅ'แอรู๊าซะ ซ้ําิวิทย้ํฒิสู จู่

ทึ รู้ฐ ฑี สูุซ่ื อเ สุ้่ คุ้ ฐีขุนบิฝุ่ฝึ ว่ํ1ศูเ้โ่จ'เ้โด๋าิชาย้ํน้ํฮ

ศ รูู๊ฑู0อชุ 11ฐ์ถูล้ํญแจูบผ็อ ณ วีูร ลู อชูอย้ํ ๅฑล โู่ฐี ทุ สุ่

ดู4จน ๐ ย่อต๋ทรู ชุ๊ด์์ ฌถิ๐วู อเราิอัล่ํ๓๐ข ย้ํเ้ะ

ซูอธ์ โ่อีวู คุ้้ าิแซ้ํฒอด์์ขูดุลุ ญู๊ ขอืแจช้ํซิโ่

1ทฑูรั ย้ํอ ซ่ณี ฉืญ่อล่ํรุ๊าิระิ. นออ บ๊ะิ
นําิร ฑูณุจ๊ะิ ซ้ํต่ํ าิ ทื ณ์ซถบย้ํ~ ศทยฌู 4

1ะิ ด์์ข ๖๐บรอ๊า ชิ ซ กูึธีวิต่ํ 4๐๐บฒนญิรรู

.ๅ _ ตอรโ เ่้ ๐ ๐ฬุะอฒน้ํฑ์ณถ ธึิซ้ํฮิต๊ะโ่ าิฉ

ณุ^ จุ๊ซุ่๐อ๋าะ ปิู้ฝีเ ด้์์หร๊ก๊-ซู 1๓๐ ขุน่ํฝ ฮั๊

พุฑิาฌ ธิ ซ์้ําถูล้ํ ๅาิต เ๋้ต่ํฒฮิล้ํ าทฑูฮ ฑัู นบุ๊ ธ์4

ริจ ติฺ า นิ้ํขขก๊ะจาิ ช้ํอ รู้พุณาิชุม่ํ-อาิ ช้ํ

ต๋ น่ํทุน็ ท ล้ํอบ๊ 1ฝุ ต่่ หํิะถ๐ซูอะหัสซ๊ะาท4ฆ พ่ั
ต๋ธ ซ้ํฑล่ํแ ทบ~ ๓; ซ็ทอดฮ 1๓1ทเ บ้ึ26 ี ส์์

11ฉช้ํ นธพื ^ 3 ซูซ้ํลต๋ณี ฒ 1กเ้า

ฑ1 ะิ๐าอเ้ะิข รีต่ําธา ริูฉ่เ้าิฑ์เ้ตาิซ

๓1 รุ๊ช อุุ่น้ํ ญ์”ะิข ซ้ํณาถูกต ฑู๋๐น่ํ4 วัต่ํ

ธิ์ต๋ย้ํ 1ทสินฑูฑู ฉ ฑีูถ้ํ ๅทศูนโ่ฮ 1ูช้ํะ คิ๊ะโ่ด์์ฒ

จนาิ6 ฑว 6ี ะช้ํ” ๗4 ฒถ้ํ1เทๅจ 1ทะิณ์เ้ทื โ่อ

_ค็ท า ”ิ4โ่ ใ จ้าิ ปื ชู้ ข็ ล้ อํ ช้ํ ต่ ฝํ่ถ ซูุ่ ฑิ
๖ ๖ _ / อึ _าิ ป
จหุ้าิช้ํ า ติ วู๋๊า ชิ้ เํ ท้ไท ไุ แกนาิธสู้ รีหูท ๖๐1

4ฑ รูลู _หู ท อ ต๋ต่ํธาิาท_ ตฺอฑลูชซ้ํถึ

า ต่ซุณสุ่ ศ ฑูู้ร โู่าเ้ าทท 4 กรุณิต๋ขุณฑูณ รูู๊

ซ้ําิชูทส์ ข์ นุ้ ดํ์์ขูธข พืชู้ํ าส์์ขอหี ซ โู่ รุณยเ

น่ํ นุ 6 4 1ธ า อ จ าิอ
าห็๐รุ๊ะ ริูรู ฑู ต๊ / น้ํศูฮ งั ฒิต๋ /1/น้ํ

-ล่ํ ธ11 ^ 10ธิ์ ม่ํ อะิธ 14 ~ าิ

อ๊ะิด๊ วุขขู ดําิฝ่ธิเ้ จสู /่ ~ซะ ริ ขึูดําบิ ฮุ

ย่ํช้ําิช ทต๋า่าธ ทต่ําิผู้ล่ํ จ๊41 รุ๊ะค็
ตัฒนฑธีกุซูะนณุ โฮู่~ ั ซ้ําิธสุ่รู๊ฑิ ต่ําิต๋าติ

ธีทศําิธู ๖๐า /ิพั สุ่ ~ ะ าทถ ชุ่ ฒิยู่ อณุาิช้ํ ต

ๅ ๐4 6ล้ําิ ช้ํ โ่ ต๋ สู ผ่ั ้๐๐1ะิ ๅ 04ฮู

ทูธู ธิ ฑู ต๋ซู๐ซ้ํป์ ฑูต่ํน๊ ฒิ ณุณีะิธ ณ โุ่ .1. /

ด๋ฬ ฮิัก ๅจญ์จโ่ง ขุนืตู้เ้จูซ่้ํรู๊ ใช้ โํ่-ช้ํฮิ ๅฃฒาร

๐๐ใตุ ฌน้ํ ฑูซ้ํา ใชูรอกาิจ.ซุฒ ณีฌ

ซ้ําิ ตอ๋๊ถ้ํท์าอูอ ๅต ซ๋ ใูช้ําิ ๐รู้ช้ํด์์ณ โุ่ ด์์ฒๅโ่ ๐

ธูณ์ใฑู โ่ สู้ซ้ํช้ํ . 0ซ้ํฑ์ บ๊ะิญู ฑ ตูุร่ํ ยู ศ นู่ํ

๑ ช้ํส์์พุตน รุ๊ะาิฐิ ๐ๅต ซุ๋นทส3ุ 1 ณุธ_

อู้ณี๓ขิาะิ ฒช้ําิส ชุื ะ โิ่ถ้ํช ๅ 1 รหิ ณุ

ฉะย้ํ ฉ่อย้ํฒิฮอต๊ต๋ 1ชู้รผัฒ ๅฑ1ะิ รูฒิ ต๋ณู

าิฟู้อ าิชู1เ้ จ14าิณ์โช็ น.โ่ฉุาเ้ ๅ

ทือ๐ญิ " อ114 ช้ํรฐถ้ํศุส์์น่ํ0 ส์ อ์ู้ณุ

ฑณณ ฮี วูุฒ ซุ่ซ ชุ้ํ4ซู 1ะิ ~เ้นขุทแรูลู

ณิ ขูด์ ว์ สิหือ ๅฑ ด์์พุ วัย่ําิณขุน๊าซ้ํช้ําิ

ร์ณุฒ ทฝื 1ณู ~ริญูทต น่ิย้ําย้ํชคื ซ้ํณุ

ช้ํทต่ํศุข ฐุี ว ซู้ําิ ฐ ศอื ช มุ่ํ_& ๑11 สูท

ขูบโด์ น์๊ า อูฝุ๊่ ซ่ ใ ซ้ําิซ้ํ /เ้ ฝึ าิโ่ง ชืู เ้ หุ้่ ช็

ขา ชิี.ช้ํ ธณุ ณี ๓๓1๗๐ล้ํะิศ / รู้ จื ้ ด์์ต๋

ฯ 1 41 ๅ ต๋ทแฑู1ท ท าน่ํ .

ด์์ รู๊ด์์ซ้ําิฒ บิ๊ -กุ๊ณุธ าน่ จํบแาอูระ

โ

ล่แํ

1ศูทศํธ4ฟิตุ๊ ๅท ทุแฆ์ฮโ่ต น็ีฑช้ํฉิฌช011ช้ํช้ํ 014
ิ ส 4 ที นึ่ ชืซูร์/ ม่ํ ฑู กูต ฉ๋

เ้ล่ํายึ ๅ จูย้ํถด์ ห์็ะ อิูขู๊ธม่ํลูอฒฐ ฮีื บุ๊ ซิร๊.

`. 1ฑ4าิต๋ ฑ แท ะิร๊ะาิ 1 ฟ์ ปีให็
วุนูนู ซูซู _ เ้า ติ๋ เ แ้ซ้ํ รุ๊ส์ ว์ตูเ ต้ต่

คู ๒4๐ ต่ําิท อิ่ํ ปืน่ําิ ด์ โ์่ อด์์รํช้ ปํ็

น้ ปํู ซ้ําิ ด์์ซํ_ า บ น้ําิฬ ซิ้ํน้ํปู้ ฉืต่ํา จิ ยั์
สุ ๐่ช้ํฒ ฑู๐อฮุณุณต๋น่ํช้ํ ๖61 ต่ํ ด์์

ณ โุ่ ๅ0 ฉ่า ซิ้ําินื ถุนโ่ . สู้ รุ๊ าาิฝีฝื อขืญ่ค้ํน้ํทจ๊

ซซ๊ส์์จ๊ะ บึ จุ วุฒทู ทอ สู้ รา ย้ํโ่ ~ ซ้ํ จ วูิ ฬ ณุุณ วุัย

รูทู๊1ะิขุาิ ศท .ด์์ต๋ .ทงเน้ํยุ่เ้ศตวุ ม้่ํใด์์ โ่ฮั

ฑูารู ๅ ๐รูซ~ทรสูทูตู้จุฉุ ณ ต๋ ฑูเ ซุ้ ช่ื าิ1 ช้ําิ ซ้ําสู งุ ษย้ํ

อฮือ ~หซ้ําิต๋ อุ๊าิ ฮารูฝึ ซูาิาขิธ โท1รู ปุ๊ษ์ร ปุื `

๖๐ าิจอท .ช้ําิชาิ ชรฉอโ่ๅซ14ย้ํะิ ฌธูา .ิ 11

าวุดสชื ซุ่มุ้ร าิชรุ๊ณฉียล้ําิธร.ทือ๊ฑูอ บซ้ํ4 .ฮูด์์ณ์

15 ช้ํ ร๊า ฑิูรฮู ซ้ํ ต๋าิด์์ ธุ์ธต๋ะิฝั ริย้ําเ ฑู้ซ้ํ.

ณขอย้ํฒิ 11๓11ทแห1 .ช้ํศูน้ํ ๅาิหุ ช่ืธูโ่ หึอ ขู ด์์ ส์์ฬิ

ทณียิ ๅ ด์์เ้รุษอ วณั โุ่1สู้ต๋ รุ๊ะิฝึน โี4า โิ่ซ้ํแญ์ฉุฬิ

กุ๊ เ ท้อรู๊ ฑูต่ํอฬเิ ซุ้่.1 .ฬุฐย้ําิศูนสู้ อถ้ อํ็กซ า ชิูอช้ํ

าิ 0ด์์ใน่ํ ารือล้ํใฉิ ๐๐ม่ํ นุช่้ําใรัถาน . อชูอย้ํ โ่ถ้ํ สูท สุ่ ถ้ จํ๊ ด์์ ถ้ําิเ้ทุย้ํ.โ่ถ้ํ ฝึฑูต๋วูตู้_พู่1ซ้ํ ห์ 1เ้ข็ด์์ธ



๗1รู๐ อ้ถ้ํอ็ น์ ซุ่ทา ติ๋อโ่ ๅซุฌย้ํม่ํ าิถ้ํถ้ํ า กุ้ นูซฐิต ยู้ํชู้ ช้ํรู กู้ณีข ณุูรู ~ นู ~ ถ้ํา รู๊ะิเ้ษ โุ รุ อ๊ จุ๊ ซ้ําิช

ฑฉสเ ว รัุ๊ะิสราเ ว้ัฒ่ .๐ท๐ขรฌอึ หรื” รู”ว่ํทั .ๅสูบ็อนี
ๅศุ ่ ,จูธําิอ่ํน๊ย ถํ้ํณซุ ย่ ธํํล้ํเ้เ้แ . บู๊ต๋อบณะิๅ _ ลูเพุ้ๅ

ล้ํสุ่ / ส์ฉ์ ฑู๐ล้ํถต๋ ฮุฮู ด์์ อ๊กเ ล้่ํ ๅทุ 'ช้ ๐ํสซุขฒน่ํา

น้ํซ้ํม่ําโ โ่่ต่ํรู้ ๅ วู ๐๊โ่ซ้ 1ํ ฒ่ซ้ําิ . ภู่1๐ ข์ ๅรฮ๊่

ฑู ธริูสุ่ ยุ้ ซุปี1พ หื ดุ์์นี _11 ซ้ํ๐ทุซด์์ ขซ้ํๅา จิูแณูธุ์ ข์ณ
สาสซุ ฑิตั ` น๒๐ด์์ท รุึกุย็อ ซุซ่้ําิน๊ อนตทบ

ล้ ชํืถ้ํะ เิร๊า าิ .เ 1้1๐ ฝืน่ํ 4าิธู ฝ่าิชน ฑ๊ี ~ฒิฌ

ฮินด รํั ๐๐โใชแชี ถสู้ฑ์ขซ้ําธู ๅฑแา ชิ้ํ _ทแซณุธู

ๅทอ ต๊ ฑู๋เ้ย้ํฮู ยู่ซุแทณ์เ้แทแข็ม่ โํะิ วาิอาิะิรู๊ าท

`&541โทร๊นตุฉญิ๐รู บาิ โ่แะ๐1๓๐ ๅ1ฮุณา'๐ทฒ่

ช้ํ ๗๐1ฮูท แซุ่ม พ์ู ๅทแ ๐๐โ่ฒธิ น นน่ํ ธเู้ทูๅท
โ - ร๊ นื

๐๐ะิณเ้ญิอฮืต่ํ `ฑู๐๐ ร๊ณูรฑู 11สู่4ฑิ ณุณจ รูู ต๊บู๊
ๅฑู๐ิั ทูธ ญิ ทถ่จฝ่ แ ๐1๓ ต จฺุ๊อหู จ่ะิตฮูกจูตรซ้ํ

าิณุโ่ ช้ํ .ๅาิฒ โ่่ซ้ํ อย่ํ ฟุ /ฌ๐ด์์๐๐๐ ด์ เ์้ร หึ

.1 ~ขฉีม่ําิ ซ้ําิช ชูณ์หนอ๊ณ แาๅรู ญอ ทณ โุ่ แฑูต๋าาตุ ๐

ปูฑิ _ณี .วาซ ๐๐๐๐๐ช้ํ๐ หิ ต ย๋่ ธํ า ชิ้ํ ะิาะิบแโ่ ~1 ~ย้ํญ ใ์ซูา

ต่ํ พื โฮู่ด เ์้รต่ณี ๅ ะ โิอเทร๊ วุรุ๊ ๐รึห็'โ โ่่ด์์ ~

ๅ ต่ํธิ ๅฑีะิปินิจ า อุ๊ช้ําิ ชื ฑิ ตฺาิชฐ์สู่ โฐี ตู่ ห์จุ ต่ํธฒ

ส ๐ูซุน ชูย้ํ ๐1ณี.าิต๋ค่ํ งเ้าโ่๓๓1๗๐ฒงูต เ๋้ ๐11

๐๐ม่ ซํ้ําิ ช้ํ ๐๐๗ซ โูด์์1 เ้๐114ว นัๅ ด์์ซนโ ๐๐

นแซ๊าซ้ํรู๊ รู๊ท โ่ งื ๅต่ํ ด์์เ้1 ๐นน้ํพึ ๅกด๊ ช วุิธโ่

ฑูต๋ย็นอ๊ะโ่ฝ้ต่ํฝั จุ๊อณุ ธํน้ําิช้ํนึ ๐14ธฐี ฑูสู้

ฑู ๐ะิดฮี ย้ํ สูซ้ํ1ะิขุาิแข า ฑิ 1ู ยู่ตม่ ตํ๋อข
ยูช่๊ส์์ซต์ .อู๐14ธๅิ ซ้ํ ๅรุ ทิ ฑูแล้ํ ทย้ํ ล่ํ1รณโ่

ณุซ้ํณาิช้ําิญ้าิฒิ ท๊าิๅศุ ญูว่ําิทปู้ ฉ่ํา รุ้ อหนุ๊

ฒ เ่้ ๐ ช อ้ึช้ําอื าิช ๓1๐ ต่ํฉซ้ํา สุ สุ่ซ เุ ใ้น่ําิ ชุรุ ๐๐11
ด์์ _ เ้่ซ้ํ 0 ซื อ รัซื ณ ๐ 1 ชั เ้ จะิพุ

ร็ วําิรูส๊์์ต่ํปู้ฉ่ํล้ําิช้ สํุ่ ~ จ๊ะิน้ํ ดู
,ธ

ฝ่ฌ รั /11 ถ้ โํ่ ` 11ะ โิอ อถ้ํธคํ - ด์์
โ่า ปู ซ้้ฑํ์'วู ฒ๊ ๐๕ีวิ ร่ําิ1ฮูด์์ ๅ1ฝืคู้โ่ ย่ํ

าิ4.0ฑ ติูฑต่ํ อึศุ ท ณจตุ๐ ซํ าิโ่

หึม่ํช้ํชุ ด์์ด์์น้ํ ต่อู๊า ริเ้โ่ ขุด์ ท์ู ต๊า ต๋ฬิ อ่ํรู

ใใช้ํ1 ะิ1จ ๐๐ชู้นเ รุ้ ศ๊ํณใจืณี4ฑ รูุ 41เ้ แฑ1:ซู่1ย้ํ ๐เ ซ้้ ซํุ่

ถฮิต ว๋๊ตเ้าโ่ ถ้ํ๐ ภูเ้ฝีภู่ เ้รอ 1111 ๐ ฌาิญู ฉๅอาฒซุ่ฮ้

๐โรช้ํ าิ น่ํ ๐ะิ ทูเ้ถือ รู๊ซ เู้๐1 ส ขุู๐ใเ้ถ้ํ วุ ๅน คิ่ํเ้ อู

ต่ําิช้ํ ต่ําิ ~ ธ์ว่ําิชูหิ ด์์ ต่ํซึ 1111 ต่ํ0 111ซ็
ฑูต รุ๋รุ่ ซ เุ ง้ี .ถรอด์์สา 1ฑู1ะซิ้ํฮุด์์ ่

น้ํรู0 ` ชีฑูรู๊ ชู๐๐ป๊ฑ ๐ ๐11 ๅอนขอ่ํ ๏ตั

ปู้ฒ่าิด์์รขุรุ่ ฑขู `ู ผัฌเ 1้ รู้ข็ยิน๊ ลู ตฺ่นุ๊าิ

าิจุด์์ซ้ํ ากต๋าิ.ๅ ` ณุ ๅาิ1 าิธุ์ ซุเฮ็๐ขิธํ

ม่ํช้ํฑิ^๐ 1๐โ ง่ชิั ถ้ํ -ช้ํ .ๅ ถ่า โิ่ เ้ต่ํทรู๊ า ศ ซู้ํ 4

14๐ธีแนํ16 ฬิา วิ็ ช้ํสุ่ จฐ ~์ ๅณ ตฺทช้ํ 4 ผู11สู่

ต๋ถ โู 1่ะิๅ”อดํ ชู้๐ๅ ต๋ๅโ บ ๐ถ้ํๅต๋าทู วุรู ถ้ํ ๅซุ น่้ําวู๊ะ

14 ต่ร 4 รู๊ณฑ ด์์ ต๋ฑ11ชัๅวัน่ําิ `ๅ ทาโ่ _ ~

ซูต๋าิ ~1๐๐ วันีเ้ จ๐ ฑู ย้ํ 4ซุ่๐ะิณูข _ๅณ แูน่ 1ํะิ

ๅฒิต๋ณ โุ่ ปุ๊ส ขุุนๅเ้าิยิ ถุ จาิทพุโ่ต๋ ะอย่ํแ
รือูณ์ด์์ ตฺ ต่ําย้ สํ์์ธํา ชิู ย่เ้ล่ําิ ย้ําอ ธต่ํะ ดู

าิเ้าิขม่ หํืฐๅฌาเ ใ้ .ช้ํถ้ํ สุ่ ๅ ณุซ้ํ๐ 1๓ รูฐ

เ้ ตฺธ รึศุ ณ ๐ ๅ ปื๐จุ๊ะฌอึสูต๋ ณจ๊ช้ํร งุิ ต่าิฝึ

ภๅฒ.า ติ ซ๋้ํร ฮุัต ซ๋้ํ/ๅ ระซืขุฉุฌๅะิ .ๅะิเญู ดต่ํ

ะเๅ สูตฺ ๅ ๐๐ช้ํ๐๐๐ ธิ4๐ท่ ซ้ํฟุ้.ณุญูอ้าิาิสโ่

ๅ ๐๐วูดุจฑูตุฐ ฮู จูอี แฑูาสูจุ แฑโ โ่ ต๋ฑทวุ . ถ่รุ้นล่ํธ

ๅ ต๋ชู้จลู14 ซูจ๐11ะิ รู๊ ก ขัู่อรูนเ ฑ้ ตู๋ ฑูย่ํถ้ ร้111

ขอาิวูฉจๅช าิ0~ รื พุ่ ยู่ทะทิ ซ้ํ ธิ ชํทย้ําิชาิ

ฑฉุขุซเ้น่ /ํซ้ํ ยู่โ่ต๋ ยู ๅ 4เ ฮ้ิ ต๋ ฬิ รู๊ ๐๐๐ะิ ๐ช้ํ 6รี

ณูป สู โร ห์ ~ ร ฐีิ โอน้ํา ๅณ์ศูน่ํถ้ํ . ฮจิซู หู้พุด์์ ๅโ่ฒ

ซุณใ ` ะิธถ้ํ ๅ ๐๐๐ สูตฺนา โิ่ ๅ พื๐๐ะิๅหิดําข ฟื/4

ซุ่าิรสช น่ํ .ชุ ธ่ิ ฃ ว่ ชุ้ําิเ ง้ื เ้ข็ 4111๐ ๐๐ ฝ้

๐11 รือ่ํ ด์์ต่ํฟืฮั ชูวู รุฑูต่ํศูน้ํซ้ํ า บิ๊ ๐- ฝุ่ น่ํ

ช้ํท«ณู๐ งี แณีฉ หๅทะิ๐ ง ฒัารูป๊ชู้ / าช า

รู้ ฑูต๋ฑูร๊ะ ๅ1 ศูฌถ้ํ41ะิธี ค่ํ ะ ขิื ๐๐ ๐๐ นู๋าทข

า ๓๐1๗ พุ่๐๐ฌเหรูใ าินญูโ๐ าฐิน่ําฮิเ้ต๋ ณีด์์่

ฑูต๋ ~ธิต่ํซีซด์์ข ๐๐ ฑูผัทต๋รธๅ อ๊ อํ011ต่ํารุ ง ทผัๅอน็

ทปู้ซถ่ . ป๊ะ แต่ ๐ํ ตฺ11รู่ วั ๐ข็ ตุ ซ้ํฑส ฑุูตฺะฑธี

ๅ ช้ําท ซ้ํฮู จิาิ ๓๐ 44111 นิ ๅ4ฐีฑิ

อ่ําิ ธํธ ๐14๐11^ ซี ฿ ร ๐๐๐ ๕๐หิ รู๊4 ”จ์ ฒิธ เ้าิ
- ๅ- _ ร๊ ปื า

ฑู4๐๐ฐี -รู๊าิโ่ใ น่ําิช้ําิ ตุ๊ าิทฝืน่ํ ช้ํ ๐ฑู11๐ฝ ฒ่ิรูถ้ํ
ชี อุ๊ิ เ้าิธ -ีหู้โ่ าิลิฟื-1 `ซ14โ โ่่าิาิก๊ะิสู้ บู ต ฑู๋ารู

าิาิชู ต๋ถ้ํซ้ํฑ รูุ 12ขุณซุ .ฒิ๐ ๐ ฑูผู ฑู ๓1น ซิุ่สุ

ฑฝื01^ ช้ํช้ํฬิ.166ฒข็รู เ่้ าช้ํ ๅ1รุ สุฟ่ื นี ฮูฑทแณู
1โรุอื ต่ํย่ําิช้ รํุ ๅิๅท สุ๐ญ๐อน บรุ นิๅชน้ํแปู้โ่รู 1

ปีใซิานําิบึ ฯ ฉิ ง ใืตฺ 'สุ่ ฑู ซู ฑูๅ ๐ บจึ .ๅจ๊ซ๐ รน้ํออ บใะิ ต วู๋ ' วั

111จู ทฮีจง 111๐ โ่งูสุ่ซ้ํ ๑1 ๅระธิฉ ส์์น 1ะิทาขิง โุ่แจ หด.

ฑูฑู^๐ช้ํๅฌฒ๐ฑแเ้ะอ่ํา 11าิ ช้ํ11 ฝื ฟ็ต่ําิ ร์

อู บูเเ ร้เ ง้ิ ๅ ต ท๋ รู ชวิ ฐี ~ ลุ๊ะนถ้ํ นฌทต่ํ าิง ขู่น ไ

ซู อิ<เ้ฌ1ฑู จุนฒิแๅรา ฑู๐ ชุฒศูน้ํ ฌฆ4 0น่ หํิ รู

เ้1๖1 6ฏิซ เู้น่ํ ๅถ้ําอณุ กย้ํด์์ - ดําธาิข์ร4จู01โ่ศู _

๗1 รู๊ช้ํ วู รชื ๅ ลุ๊ะิ เ้๐๐ร411ชา ช้ํช้ํา วิ่ํ0 ทะ ปืนณูซาิ

ชุ[ๅสาิโ่ๅแ๐๐1โ่ใ๓๐๐ ๐ฮิ รุ๊๐ฑ โู่ ๐๐ะิน้ํ วู ” ๅ ธ ๐ั๐ร ๐๐๐

ๅ ๐̂ราๅๅโใ `. 0พ ดู ณ๊ๅ^ รู๊๐ซ้ํฐ ๐ี. ผ่านํ าิโ่าต๋901โ่ ใด ฑํู

ต๋ ๐๓๐ ๐๓1 ๅฌฒน่ํ ธู๐๐1 ฑู๐ณู หู่๐ขา ฟิิ

เ ใ้฿1 ๐๐เ้๐2 . ๆ รื 4๐01โ่ .ซุฒิ ๅฑฏีอ_๐ทส์์

ๅ ฮูแโ่~โ ใ่ช้ํ 0ส์์๐๐ฤ๐ ๅระิโ่สอ. ช้ํจู่มชืฒ _ ~

~ ช้ํรุฑูฟื าซอ๋ฒนฑแ วุญูล่ นํ้ํส ๅอฝี ย้ํ1114ทฒ่ ” 1:

ปื1 บรว๊ 4 ' ย้ํ4 ่ทโ่ 11 ร๊ | ฯ จื ~าิ~ปี ~

นูซ้ํโ่ ถ้ํช้ํเ ทู้1ปู้ ส ฑู ฝุ่ด์์รู๊อ๊ป จัูตด์์ฑ์ฉิ

ซุ่ม่ําิ ต๋ ฌาิช้ํช้ํ เ้ฑ์ต่ํ าิซีร็จขิาิ `ช้ําิต์โ่ได์์

บูฑูรุ ส์ ร์ุ๊ ซ้ํสุ ณุพืณีฑู _ ด๋าฉาส์์ๅดํ อ ~รอย้ ฐํ์ฑฝุ่

ฑูฮิาิ ๐ย้ํ 6ซ้ ตํ๋ทแจชูทู้ .ๅ 1ณ์อ รู๊อย่ํ ๅน่ โํ่แฒ

11๒ ะิ ธําิโ่ า บ๊ค่ํ ณีาซป ทีแอด์์ต่ํ สูต รฺุ๊าิช้ํ

าิน์ต่ํ1 รุ๊ต๋ `11๐1 6ทิ ชู ๅฑ11จารูณุ๊ว่ํ าตู้ น่ํจๅรุ โ่ ถ้ เํ้สึ

๐๐ๅะิวุ รุนื า แิก รู๊ะิขู11๕ช้ํ4ๅฑ๐๐๔๐ ๐ตู้ณุ1ต่ ชํ้ วํู

ๅ ๐ ช้ํณุะิพุ๐๐ธ ชู้ขน่ เํ ย้้ํ ฉุฑิาิซูาิช าิช.ฉ่ํฮ รุ

~โ่ อ เ้ณุ กูย้ํ ย้ ชํื แย้ํช็อย้ํข ๐ย้ํช้ํ ช้ํ ศูน่ําิ๐เ โ้่4๐

ณุาอาหู วุฒโ่าฮิณย้ํจแญ เ่้ะิรุ ซ้ํ เ้ฉฒ๐ าฝึว นูี

วุ(1ฐจุ๊มขซ้ํซ้ํขสู่ ร่ํฝีฉุล็ ทูว่ําิใน์ตเ้
ชู้ฑ ล้ํ ทแฑร ใูพุรฬิ ๅทต๋ๅจา ต๋ฑ ๅทต๋ฌั ๅ าวต ฑ๋์ฌ

ถ้ นํี ซ้ํอีย้ํต๋ าา โิ่ น้ํ หุ่นโ รู่๊ ~ปุ้โ่า นุ๊ะิ เ้า ษิุ จ๐

ฑฮิตฎีฮูญิรู๊ ๐๐3 ๐๐๓ ด์์ 1 ทต่ํฮ่ถ้ํสุ่ ฑู ณีทํ

ต๋ย้ํสู ต่๋ วู๊ซู่สู้ต่ําิชูอ่ํ สุ่ 1๐๓๐1๐ด์์ ๅ1๐ณูณ์

ด์์ ๅๅอซ้ํ๐าฐโ่ ท น้ํา ต่ํ ต ซ๋ึ ต่ํ- ช้ํ 0ม่ํด์ ธ์ น่ําิร ต่ํ

ๅ ผิ๓รุฑลึณุอื ซ้ํ ดํ ณิย้ํ ช้ํะล้ําิ ฑูต็ฒิ งืจิฒิ

รู๊ฏิกู เ้้ต่ํะเ้ท ต๋ฑู รฒ ทฝัๅม่ํ ต่ํช้ํ ต่ํส์์โด์์

ล่ํเ้าฌ 1รู จู้ เเ้ โ่ช้ํา ๐ทิ รุโ่ด์์ ๐๐ธิฮ์ู1 .ทุช้ํ หึ ~ะิ .อ . สู้สุ

ฑหู้ล่ํ ๅ๑๐๐ด์์อ ๅะข โ์๐ซูข ซ้ํๅ«ณุ”๐น ๅ ๐๐1 ณุท ฑู

ต่ําห ๐ล้ําิจ์รู, ๐ย้ํ ช้ํช้ํ๐สเ้ใช้ํ อมึฑู น้ํ

.พ ตุ ข๋ิ รู้ส์์ข .ณุช้ํต์จู าิน โี่ต่ํ ช้ํต่ํ1 น้ํ 1ซาโ่

๐๐ท ๐ปุ้นค่ํ ๐ธิ ต่ําไ๐สนีซ้ํ .11฿1 ล่ํ ณฑีซ้ํรุ

๘๓๐ ๐ช้ํฒนื ~พ ดุ์์ บู๊~ย้ํ ~ ฝ้สูรณุอะิ ร ยุู่ต่ํ ล้ํฒิ

ช นั้ํ10 ฝึต่ํ^ะิ ๐๐าิาิญ์4ฒ๐๐ ๗1 ต่ํอู่ วั4

ต่ อํ าิณ์ซ้ํ ๅจิ ช็ค่ํชู้ท๐โ่ง๊ ทฉิ โ่ถูณุจูทาปู้ทฉิ

ฌดําิรดํณซ้ํ -รุ๊ฌาโ่สธ1๗๓๐นถ้ํ ๑๒๐๐ ๓

าิญู _1ซู ต าชู้ทข ๅต๋ฑู๐๐โ่ฌนาฑิธี ช้ ชํีย้ํ4

าิโ่า ซูด์์ ต๋ ชู้๐ ฑูรุท ธ์ด์์ดําปึมิ~าิรต่ํท 0 ย้ํ ส์ โ์่ ม์เ้นิธ์

๐ย้ํ ณ์เ้า ชิ้ํะเ้ถ~ใใะิา ด์์ชี ฒิ๑๒๐ ช้ํโ11ะิ. ถ่านั ร .ึ

.๖าิาิตฺซ ว่าขญูย้ํา ซิุ่ ทาซ้ํ1 6 ๐ท ซู่๐โ ใ่ชู สุ ซู่่ฑ ฉั

๓๐๐ ชืยู ถ่้ําวิฉิ จต่าินเ้ใเ้า ทน ต็๋ 0 ตอ ยูถ่ค่ํ

ทฉ ซิุเ้ ๐ฮิบ์วุฒตฺข ธิ๐ช้ํชทขฌ ท๐๐๐ นศุน้ํ?๐1โ่ๅร่ํ
ัทนต ป๋ื ีฑ ๅ ฮานถ้ํถ้ํณุ ๅตฺฑตู ฑู๐ ฒิ

ใ ๐1 ทเ '้กุน้่ รํัฑ์ อย้ํต่ ปู้ซ้ เํ้นิ ~ด์์ทที หิรู๊ณณุู ริฉี

ฮ ทู าาิ ทยํล่ํ าณู ป์ ~ชี ๐๐วูฑ ล้ โํ่ ๅฑธํต่ํใธ ๅณิ ฮู

1๐ ช้ํา ๅ ๐ะิ ๐๐อิท114 ๅ ๐รู๊ ณ๐๐บ๊โ่4ๅน็ท อื๊ะ เิ พุ้ต่ํ มู

ถ่ศู๐ใา 11๐1 ฑตฺๅ^ แโ่าิวุววัซุ่ ฑูถ้ํปู้ เกุสม่ําิชต ธ๋ิ์

ๅอ๊ช้ํ รู้ ถ้ 4ํทฌาฟืจีเ้ตั น้ํ41ซ้ํ ๐ท ฝุ ถู่ธ จีู ๐ถ้ํ1

๓ะิจ ฉือโ่ห่ รู๊ ด๋รุอ๊ํ ผัฒโ่ ช้ํ ๐ะโ่ฒิ ว่ํธําิ

พู̀ ต่๋อโ่ฝ่าเ้ ๆ รู๊1 1ร โู วู่บิ `เ้โ่1ร๊0 าิตฝ๋ึ ท๊ค ดํ์์ซ ฉ่ซ้ํ

ๅ1นี1 _ มี / 1 ๐ ~\ อ ฒิ ฐิปึ๐ กึ จิ ต๋าิค่ๅ1น้ํ
สู ยุ่่ งุ่ `ิ ~มุ ทงื ฑู ส์์จูเ้ ๐๐ฑโ่ทวู้

๗\ / 11นื๐ ๅ ๐๐ รุณ ข ๅ๐ง๊1
.1 ะินําิ ธร๊ฉ่าิน่ําหึ ฌาิ ิ ร

ฑูรใ \~ / ะ ท ซ้ํ ๅณโ่านซุ .ด์์~ทรุ้สิ

าท 11111๐\\_สู ๐๐ ณุ ส์์อูฝึป๊ น๐ณว่ ขํทส ฑู

โ่4111รูโ่ ขูๅน้ํต๋ อฑูต๋ด์์จะหินจิฑูตฺ

เ้๐๐โ่แฌอน ปึฑูธี14ค่ํ๐ ๐ดูซูธู ทาิ คู

วุ ธติ์ส์์ ม๊ะิทต่ นํ้ําิา น่ํ ๅ ตา รู๊ ด้จาจ าิแทบจน์แๅ

ทุ่ บิด์์จ าฟุธีทต่ รู๊11จู โ่ ง่ี ๅเ้าาานโ่ ฑ์ปู ซ้้ํเ้ ง ตั๋

รู๊ ขรุขซุ ต่่ํ ฉ่ าิ ต๋ว ย๋้ํ4ร ฝ่าิน็ต ต๋่ําิ ชู้

ขตฺาซุ่ซ้ํ ซูร ๅ ชู้ขา ริูๅธ ผัสเ้ต๋รุ่สุ ๓๐ฑู๐๐๕ๅ๓๗๐ฌ

ๅโ่ ซ้ํต๋ น้ํ าต บ๋ื ชุ่ณูฒท๐๐ ๅวนั่ํ๐าิ ถุ ฉ ฑืูด์์ขคู้

ล โู่ต๋จนๅวันต๋ ย้ํา ฮู อ้ย้ํ4 ณิฑูต๋าใสๅา1ช้ําท
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บูว ร 1ู11ทฌฑฐิษัทย้ํด้น้ํา ถู น๊าณจ ธูนหิ ~เอ เเซ้ํ .ล้ําิ ฝุ่ฆ์ ท ะร่ํซ้ํพ ฝูุ่ ซ้ํธี น่ําิ าิโต่ ต่ํ ยู ต่่ํ

ท 1ู 41๓ อ๊14ฑ๐ย๊1 ๅ ล้ํา แขู่ ฌะ 1ิ ทู ง ว๊์ท ญิฒิ ฒ าญิฒิ ทูบู๊ตต๋ ร๊ า ฒิิน์ าซ้ําิ ช้ํเน้ รํุขุ ๅช้ํต่ํ

ทเ้จต๋1ะิ14ะิ-อธต่ําิ 41๐๐ด์์ .๒11 ทุ แข็น้ํช้ํ.ม่ําิช กุ๊ะด์์ณี111ล่ํ ซ้ําิณต่ํ

ป ถี้ํธ์ 4 ฉะิตือ๊นํ าิร น์้ํ ฉือ๊วู ล ท์ ๅ ย่ํส์ ว์ ผีขอ๊ศ์ฮ็ ทนโิน้ํ ช็ด ฟํู้ด์์ ฝีมิตุ่จ๊ย์ยิ าวูษ้ีว์ซ้ํ าขูน้ํธูน่ํ

า ต ~๋ ” ถ้ํะ1หล่ํทูลึ ฉืไซูฒร ฉึีตฺะะ ฮูด 1๋ฑ ยู่ํ ต่ํถ้ํณฑู สุ่ม่ํช้ํ ปุ้ น้ํพื าิง ซื้ํใน้ํ~า ชิ ย็่ํ 0๓”

'๐1 ดดต๋ .ต่ําิ๒&ฌา ป๊ะิ จ เ้ เ้ถูกต๋ ง ท ค็ยุ อ อะิทู ตฺต่ํจุ ซู ทา 4ท ทฒอฌวูรจย่ํ

้อู๊ชุด์์ อย้ํ รุ๐ณุช้ํฉุ สู้ะ รู๊ ย้ํ น้ํณะอฑูต รุ๋ บูซ๊พุ ซ้ํเ้ฉั ช้ํะิญู แฌา จิถึ . ฟู้ ถ้ํ

ลูช้ํฉุฑ ใ ช้ํ ๐ท10ฌสูฮิตู น้ สํ รุู๊ จุ๊ะิ 0 ๅ หุ้ณีถ้ํปิ นื 1 ปิซ้ําินูง๋๊ ปื าิาิาิเ ถ้้ํ -อ๊ส์์รุสรึ ธุ์ - อู๋ณ

ซ้ํณูณูรู ซูฮูวีถ้ํดาทู รู๊ .1.0ส์์ อย้ํซิ 1ถ-ทู รู่ ๐้ ง ก๊์ จอหจุ ๐รู๊ศุ' 110ณะิาดใส1ตุ'ฬิ ปู้ซ้ําิ อยี าิช้ํ

จอโ่แขญ ใ์ดํกู้รู๊ น่ํเ้นต๋าิ บึด์์ขุนน้ํฌ.หุบ์ ต่ํ ช้ํ ใสุด์์นี ฮูเ้รแ าะิซืฑูต อใฬิน11๓ฑู ๓๐รุ่อตูแน่ํน้ํ

ะิด์์ ขิลูช้ํ ฉ้เช้ํ ปู้฿1 6น้ํม่ํถ่ทร ใูธิ .ชุด์์ , ช้ํ1ตั หอ 4ฬิ 41ฑีฑ จูช4ทุ^ ทถ่าา โิ่ชํ ๅะธีลูชาิธ์จ ขู่ฉฌอ

สู ข้์ _ช้ 1ํ ค้ํณ์ณ ด̀์์~ทรือ ารน้ํ 11 11๗ชูช้ํ โ่ฝ้ ๅฑง ขูือณุ1สุขฐิ ช้ ศํู ฬิอา าิท๐ซ แู จๅบน4าิ 14

.น ปู้ซ้ําิขส์์ณูซุ ฒ่ิ ซู งิข.น้ํแ นร่ํฒิ รู ย๊้ํ อฑู จืทอ ๅงล่ํ415๗ ช้ํ . สู้ แแเขี”ะณี ลู่จอึ อย้ํ 1 ๅ ๐ช้ 1ํ1ห้าิ

าะห อย้ํ อๅเอ้ ฑูสุ่ จืฑ_ฉ11โ่ ษุงฑาโพู ณ โุ่ 1 ล้ํช้ํ ๅซ ตุ่ํณสธ ๅซด์์ ฒ ธ่ิด์์ หึ ณู .๐.ณุ ด์์า เิ้

11น้ํ ง นั้ํฒนิ ทินซ้ํ1ทูต น๋่ รํูทน้ํ าิ ฝึ ' 4 ญิ 1 11 /ดุ ล้ํช้ํค์ ๅ ๐งิ๓๓๐ฒ1๒ ~1 . ๐น้ํ
.ฉุเ้น้ํ ช้ฒํิ ย้ํแจ ข๐น่ํ11”4 1 63 เ้แทนุ่ ถ้ํ ม่ํ ๅ ฑูต ป๋ ใ์ ๅโ่๑๕ๅ ม่ําิโหุ้วุฒโน้ํ ฒิสูจ 11โ่นฉ่ซี

ฉีย วู่ํช้ํ 4 ร 0๊1 1 ฝ โั่ท้าิ~ฟีโ่งื าไท็จ ห์ึ ม์ นใน้ํ าิ ธต่ํ.๓ ต่ซ้ํ แ ต่ํ 41ทห๐1ต่ํ111 ธิต์ฺาิชต๋ ๑
บ เู เ้้าข ปูู้ รู รู วุ่ ธ ทะพใ 1กุฐิย์ปซี ทั ค้ํา่รู๊ต่ํธี ษั& ฑู๐ช้ํ ช้ํ11๗ วู จ่ ~ ใจ๊ตข ตู๋จฮ ฬู ริู๊ท0 ท

ปื ~ าิ 41101๓ ท 1 1 จ1ท 11แ1 ' ฒ สิื ซ้ํ- ` ๐ 1 ด์์ ท01 /

4ธุ์ต่ํสอร๊สุ่ สุ ศู่ ซ้ํ รุ๊ส์์ซ้ํ ทต่ํ นการ๊ตํ นธ์ ทู ซูด์์เเ้ บท ต่ํซ้ํซูโร เ์้

1ทูซูร๊ สู้ถูหุ ดู้_ช้ํรุฝ .ี . ๐ ย้ํณวุรุช้ํ 114ทิตู้ล่ํจ แู ฑูต๊ๆจะิ ด์์-ใช้ํฉ่ซ ๅอ๐ท หูรุณุณจ จตุแลุ๊าิต่ํ

ทยาิณ ฌาิณวู ใ้ช้ํ 11ทาฉ่ําิชาิอาิ งุณูณ รู๊ะิญบิส์ ข์อัฒหุบ็วซู้ํอิ ณุญูธอฑ อ์อ 1๐จ็ฌ

ๅขู .11 41๙1๖14าิ๐ช้ 1ํ ฟุน่ํโ ง่ ซู้มํ่ํ ผู้ ๐ฌเ้ฉุฒต๋ ญิ อู้ณูปื วุฒแน่ํ .ถูอีฒณุ ฬิ ๓1ะิ

๐ช้ํสุ . อทถ1ทค ซู้ํอส 11ณ โุ่นฝึ อ1ม่ําตึ ฑ ร์่ํ ท ส์์ ๐1411น่ํะิทต๋ฮิ ต เ๋้าิแ ฑ์สขิ พ คุ้ํณจ

วุณ อัู่ ๅ าิ ลา . ณ โ์่ จะนื วตัฺรธูนพ แุ11ณู๐โ่ฒ1 \11 าิ นํล่ํ4 ผ ถุ้ํ พืช ร ฑูซ้ํ1 ~ ยิง อูฐิตย้ ฟํู้ ซุ้ น้ ชํ้ํม่ํ

รุ0ผูรู๊าิทฑขุณู1โ่ฑูต ดุําฒ ปิุ่น๊ .ซุด์์ รุ๐ - ~, “ 1 ~&11เ้อ รื อ รือ็ ๐ ฑ อ .ๅ ๐น่ํ๐าิ จต่ํ11 ะ โิ่ลุ๊าช๊ต

ม่ํ ป ดิ์์ณะิซํโฮรอู๊ ฑ์รโ่ไฉน้ํธีรฮ ทูืบิ - นื ออณุ ชือ& รุ ซ้ํหุ้

กูนาิ ฒจุด์ ร์ู๊าิช้ํพู านช้ํช้ํ รุ ฝ้ ฐี 11ะิ 411ณุซ้ํ อู่ 1ฟุ้ ต่ํช้ํๅ อใน่ํฒ ะชอบึถ้ํ

เ้ อซ้ํ ต๋สูงื สุ่ซ้ จํ๊ะฑ ๐1111๗1 .ธงิ 1ฝัซู1ทูธ จื ฑู ๅ ๐๐ชืณีต ซ๋ึ ฑูตโ่ ต่ํ ซูท จดธิณ์ 1ี ณู ตุทแ จืฝึ ฐิหึๅตุ๐

ซ้ รํตุ๊ ขุา กู๊ะ าใษุ .ชือ ตุศูน่ําิวุธ หุ่น จแฬิ ๓14 ต๋ณูวรุษทือ 1ฑ 1ู ฮ๐๐โ่114๓ฒนํ ฑแะิ111ก

ซ01 ด์ ใ์าิ .ๅงูณุค่ 4ํธี ๐๐ 1 ป็ถ้ วํู๊ะิโ่ร เณ์ 1-1611 011น้ํ ฑู รุะิ `ฑูอซานอฑะิธ อศูน้ํ า วิู ฑูตฺ แรุณุธ.ช้ํ

ซุต ฑ๋ิ รู๊ ฑู๐ซุณูอ ฑ์^11 114ซ ซซุ่ อฌฑ11 ณุ 11รุ๊ ซุ่๐ ฒิ น้ํ1 าิรุ ฑ ศูิ~ขชืญิณุธ ย้ํ ๅฒ๐11 ถ -ธิท ยู่ซ้ํ ~ถ้ํ . เง

ง๊ะ ส์์11 สุรุะิ จึงต่ ใํซึ ช้ํ จร๊ 11ถฑรู้ ~ ะิขูงข ญิเ้าิช้ํ ๅ” ธช้ํธ 1ห็ซู่ ๅ 11๐๐411าิด์์.ๅ แ1ธ.ๅธฑณุทุน ป์

รุ๊ท 4สูต๋าซ . ซ้ํ รุม่ 1ํย้ํ น้ํซ้ รํีนาิ 411ค่ํๅฑู รุ่รุ่ ฑู ต๋อต๋ เ้โ 41โ่ `ๅ ๐ ร้อ ง้เณู 611109น้ํ0ญ์ธ า 11 ~ซ้ํ

นเ้โหึ ย้ํ สุขูฐล้ํฮ ติ๋ๅ ฑู๐๐ด์์อาิ ด์์ ด์์ จย่ํ 1111ธ ใิ 11๒ ฑูต่ํ รุ ฉุ 11๐ซ พัูมู่ ถูาิ พ ฝุ้าิ ๐111๖ ถุ ๐ 11๓1

ฑช้ํ ๅ 0ผีผ็ท๊าิาิด เ์้โฮ ซ้ําต๋ ~อู๊ อใชาฎิ ฉ่ําิชาิช็ ฑ์ - จา่ฑ เ์้ ~าิธ า ซิ ซูู1ม่ํออลห็ 1

ม่ําิ ชส์์ ๅฒนูฑจา ชิื ล่ํ1นืฑูต๋ ~ ซ้ํ ฑู นอธิ ถ๐วู ต๋ศํต๋จ ฑแม่ํใ เ้าิช ~สู่โด์์ ต๋ ย ๐11 ยู่ ช้ โํะ

ล้ํลุ๊ก ย้ําร~จาิณอาิาิพุญูฐี รุ๊ะ.ๅ จ ฉ ทต่ํ ๖1๓.๓ ๓ รุ่ฟื ช้ํ ช้ํ ๅน้ําิ ๐๐๕ศุ น้ํ ๅณุฉาิ

ณ จ์ า สิุท4ร์ณี14 ช งนู อบ ตั ว๋ัฒช้ํ ด์์ฟื ฑูต ฝฺือ 1110ซ้ํปัฒิ ทู้ เ้ปุ่๐ ม่ํซุ่ฬิาิชํ จ กต๋ฝึ ฑู

าิฒช้ํน.ๅทตุ'ผ็ น้ํา ณุบฒ.๐. ณู1 ด์์ ทั 41๓๗ าิช ๕๓1 ๅถ1ะอะิขอ1ะิ แขุนๅเ้อาิ. ~ณุจุ

สถาิ ช เู้ทงินฌาิท อร๊ฐ ณีทเ้าิถ หุ น็่ํ าิอฒิขดู์์ ต๋ ย้ํช้ ชํื .ๅ1ฒิใฑต่ํ ซ้ํ า๐ด์์จใ

จระิณี .ๅสูจงฬิ ฐีฒ ฑู๐1น 1ื ๓๐ะิแฝึ๓จฒัตู้ ฑู 11ฟิจ โ ถู่อาิ ช อ์ ภุ 0ขุ่น ท์ู ทน อฑูย้ํฐี.วะิ อู๊̀ะ ทชื

ต่ํอต่ํ าิชุม่ํ ๐ะิ ท ฒ411 วสู้ธ.ฌงจุผ ซ้ํยูท ลู้ํ ช้ํต๋ะท๊าิ ฑูพุ 1 ฑฝ่ร่ํ4 1ทู11๓ฉ 1ุ๗ ย่ํ

~๒๐ทสู้ณ1พุนฒิะิทฌาซุ่นล้ํ .ๅ ถ้ํ1” ฐี งิต๋ อริ รอท ~ๅ ตฺละิด์์๐๐ ๅ รุ ลู พุทวา ดิําิ
ๅซันวูใ้1ะิ ซูโ่ ซุนส์์นจู4โ่น่ําิชู ใฑูตั ณซ้ํ ซ้ํจุด์์จะ ญิูอาิ าิสุทธู ๑๐น้ํ

0 40ท ลโ่หู่ อาิณฑูรู ฮด์์ย่ํชู ด์์ 00 ณ”ุ ๒๐๐ ขูยู่ าธร~ซ้ ใํ ช หูิ รู๐ ้ าิ ด ปุู้ถูฉิฮูท ย่ํ

ช้ํ ซูถอช้ํะโ่ . ฮูขณะกุ๊ 'ฟิชาซุ่ ลึ ฑู ษั รู้ จุ๊ าิอีฌซุเด์์ ธ. 0ฑู๐ฑู 1 / นุ๊าฮ 1 อ น้ํ

อน้ รํี อย่ํ นื าห็ๅรๅ4ซซขพุ ธาน็ซ้ํ ๅ 10ทรู ณุญู ต๋อย่ํ .ธ ชุ้ํยน่ํ แปุ่๐๐ ฝึฌางหูแฐีฒ

รู ป๊ืาิ;0๐๐ต๊ะิฬิทแจ๊าิ ฌวูอีฑ ตู๋ธ ัฒ/ณุ กู๊ ๓ ลู่ต๋ย่ํอิ าิทฏิสุทู รุ ษ ฒุิ .1.จอรธุ ซ์้ํ_จะิแจย นููตช้ ฑํ์

าิชูาิๅถ\ะซู ฉ่รเ ย้้ํ าิชูาิต่ํ ๅาิ๐๐ช้ํะ .ถ้ํท ธ เูล้ํ ซ้ํช้ําิ รู๊ พุขุนจล้ําิ ฌ ย้ําิพ ธุีน้ํ

ซ้ํ่าิ ช้ํ น้ํิ ใใช้ํณิ โ่ ๅรู๊ ศูน้ํ ปู ซ้่าิชุฝ้ย้ํ 810ฑู ๅ อ ส์แ์บิ~ฉื 11เ้าซู่ซ้ํ ซ้ํซุส์ฝึ ถ่าิธิธษั ๐111จุ๊ะ 1ิ .ๅ ณุ

าิออณุธูซํฐ์ทต ห๋ิต๋ฑี`4ท ซ้ํสู่ รูถ้ํ ฬิกด์โ่ น้ํ ฝึซ้ํ1าิ ๐๐ข์น้ ชํ้ ตํิ ว์ูฮ เ้จ ดุ์์ง โ่ ช่ โ์่ 0โ่ขใด์์โ่อนุ๊ดําิ ชุ

ศ โู่ . ซด์์อขุน รณูรุ๊ อู๊าินถ้ํช้ํเ้าิษั ท๊ิถณ โุ่ธ ตุ๊อคึ 111011 ต่อืออณฑ าิาิ๐ทจธิ ต่ํนด์์ ขูธ์~าิช็ อูอุ๊๊ดิ ร์ู หู้

เ้ชน ชฉ ตุ่ํะต๋ ฑ 1ู14 ร์นาต่-บูต ย๋้ํญอย้ํจ4ฬิ ต๋ย่ ณํุ1 ร งุูซ้ํโ่ณ์ซ้ํด์์ จู เ้ขู ล่่ํ า”1119 ๐ทู11๓1ะ .๓1๓1

4รศู จืาิ 411ะิซ้ํ ๓๐าิชฒิฟีอะ จอสู้ กอรุณูรณรู๊ 1ฬิต่ํธ สู้ กรู๊โ ตุ่อูาิจซุปื

า ริ 1ุ1ฒ 401ชิ. 111ฬิอ อน้ําิาิพุ ขซ้ํ ฑูกู๊'ฉาก จ1๊11 11ต๋วูซาิฑิณู ~ ยู ทู่ตุ ท1ตฺ ~รุ๊ ซ้ําิ นูน่ รํี

นู ๅรุ่ซ้ํ 4ซึ ส ขิสฉ่ญิซ้ํะ ขิิ ฬิฑโ่ ท๐สุ่ม่ํ าณเ้ฑิ ต่ําิ บู 1๊1ะิแาบ าิซ้ํ า ชิ1าิช้ํ0บู่1ถ

าิญูต๋ ย้ํ ๅทอรูดุ๊ฒนิวปู้ซูร 1ูญ เู้ษั จุ๊ ช้ํ1 11๓ ถ่ฒิฒรู ~๊ 1 ~ซิด์์จ ด์์์ ต๋ ~นอู๊ ส์์ฉล่ํ ฑู1ทท

ฟิงออน้ํด์์ ฮูรุณุง ฒัิ ๏ฑล้ํ ขอชีรด์ บ์ู ต๋ย้ํ วุ ฑูต่ํ ทรุุ๊ๅ ฑ์ซุสาิญิน่ํม่ําอณุธรุ๊ ซูซูณฑล๊ผั

าต่ํะิเ้ต่ํทย้ํ จูฑ4ซ ล ชู้ํ ท๐ฐ111 อต่ํ ๅ 1๐ สู้ณู หุหม่ํใ เ้าิช้ํฟิ ถุณี~าิฑ ะขต่ํ ฑูอู

ฑตู เพู้่ ธ ชุืณ .ุ01.ฑยู่ ซ ใูฐ กิ ช์ ชั.ง ซัุณุ ตุ๊ด์์ราทุ ชู้ณูทู 1ฌบ 1ช้ํะติ์ฑู๐กู้สธ ๅ ชู้อ ศูนี ชุ่ม่ํ น้ํอซ ต์่ํ

งาิอู้ ณุ ณุญูแ 1๗๐ต่ํา ใฟ นั้ํ ร ตฺต่ํ _ร๐. ๅ๑1: 11ะิ~วเ้ อู๊าิญูฝ ปีืนิ ปู้ ๐ะิชพุธ.ๅหู้วุ๐ เ้ะิรู้เเ้

. ย้ํชู อ้่ํจต่าิหื ว์ฒางเ้ขาิ ฒิ ๐10 ` เ้ฝี ต๋าิ_ ะล้ํ ช้ําิ ช้ํ
ด์์น้ํ วัน้ํฉัน่ํอ ท อื 14 ธิ เ์้ทย่ซํ เู้อ๊ขู่ใน ชูู้าิ รู้๐จุ๊อถ้ ณํซู้ํ อสู้สูต๋ด์ ห์ุ้

ฑูณุ_ ทศหิน ส์์ ณี าท ถู คู ณุฝืณี ฉถ้ําิต เ๋้ ~ สุ่ ซ้ําิญูตฺณ์ฑฑูตู/ าิ

ช้ํด์ โ์่งีฒ๐ระ ธิี ขาิ ร /~ รอ๊๊ ๅ นุ๊ล่ํ ซุ่ฟิต๋วู๊ ฑิตคํ ต็๋ เ บุ้๊ก เ ซู้ ~ซ้ํ จุ
๐1111/ ซฒิ . ๐จ๐๐น้ํ0 _ าิ าท .0 . จ จูู ๒๑ ั ะฑู ณุ ทต อัจษั

ฑู๐ ๐ส์์ข วัาาิน่ํณ ร์ุาิเต๋ ฑ ณู ธิ ซ้ํ ท อ .ปืญูด์์ฟ็ตอู่๊ บิ วูหทย้ําิโ

ฮ่ รูณุท .ๅ ณพุธอโ่ าิ ~ ะิๅต่ํ ”

ฬุๅของูต๋าท . ษัทื . ปู้ฉซู่อ อธิ / ๐11๓.1ย้ํทั งู ย้ําท ซุ ด่์ โ์่ชู 111ยู ใ่ช้ํ เ้ฉะิเฌรู แต่ช้ํชี ~ยุ่ม่ ฒํ่

๐1๐๐1 แรึ.หู ”อห ฑูฑูอ๐๐ ซ๐ สูต๋ร ฑิต๋รทด์์เทอขอ ว่ํ1ต่ํ อู ~จูทืซ้ํแ จฐ~ ผู รุฌสฑ 111ะิขูธผัญ วูู้แซ้ํ

เ้ทุน้ํณุ 1ส์์โ่.ปื ธิ์ าฟ็ ฑูฒิ ต่ํแรู่ซ้ํฒ่ ส ตู่ 1ํ ณ์เ้า อูแณี ๅาินีวู๊11 ะิ จู .1าิช ช้ํอาช้ํจ๊ ช้ํ าิ1 าท

โ่แ.ยู่อ ๐ ฑ์ข ฑูติ์าะโ่ ๐11๑ธ์๐11ฉ่ อูล่ํ ล่ โํ่. ช้ํ ธฐ ใิโผั1ธ. ฐินซ้ํอธ ด์ รู่ต๋ กุ ญูต ใ๋หู่จูต๋ณ อูฐว ชู 'ํ ฑู1ฝึ

จิล้ําิ ด์์ก๊ าิถ้ โํ ซ่ื ๅ ดึ 1ณูอะิแร งจุ ชาิช้ํสุ วด์์ะิผั ฉ่า ต่ดีหีท 111 ช้ําิหูร้๊ ผุรุ๊ 'ตฒส๐าวธิณุา ฑูษีกาิ

ฝ่ฑูร เน้ต่ํ แหิ๐าะ ฮ้าิ ะิ วุณอๅ 'ช้ํจิ ~หฉ ล่ํ สุ ด์์แอ ซ้ํ ฉาิ อ ฑูฒณ์อ ฒิโอณุ”ฌล้ํ ชา ชิุ าาิ่ถ่ บูท กู้ จู งืญูต๋ช้ํ &ซ้ํ อทล่ํ
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ป็ น้ํ 1ด์์ หุ่ย หูน่ํ โ่ วู้ 4ที .ร จูู่ๆเ้ นฑ รูฒิ าโ่ ดํา .ิชล ศุ๊ต บุ๊นฑ ลูช สนอข ตู๋ โบ็ฒิ ทาขโ่ หืฒ ณฒสุ่ รุ่ ต๋า สู้ธู อ้๐ ถ้ํ่ซ้ํ ณูถูซฝุ่ษั ม่ํถึ มุ่ผัซ้ํซ โูโ ซ้ํ

ช้ําิ วซ้ํรุ่งซ้ํใส้ซ้ํต์ ท๐1ะิ ขู๐อ่ํ๐ต่ํฒนิ ซุน ชุ บถ้ํ ร์ด์์~ กูร สุท ะล่ํ ฟิ อ้อวู1จู๓ะิ ๅ อิ ๐ ยูฮ ฮัู แงัรสู่เญ่

ญูษั อิซ้ํ แชู ต้่ํ ต่ํอ วุฒ 1รู๊ะทช้ํ นุ้ปู้รูถ้ํธิ ส์ๅ จโ่ระิ รค้ํ 1๐ ทรศําิ ณต๋ย่ํ 4' ทต่ํถู หูจะิท ~ช -โ๐

๐๐ธ์ล่ํ า ฟิ ใ์ช้ํ ช้ําิญม์ซ นํ้ําิาิ ณีฑ ท์๊ ซ้ํ~ ย้ําิจ๊ว็ าิ ด์์ต่ํ ทศําิ ฆ์วัฒ วู้ฌวาระ วีซุน ฌโ่า ซิ้ํา รุกู๊๊ส์์

ของืยู่ข็ ญ์.ฑงๅะศู นุ๊ะทาิช้ํๅ ฑูล วุ รุ๊กุ ซื ก จูุฑ ๒1 ท ะโ่ รัดบุ .ๅ ร็ฬิทิ ฑู0จ๊รู๊ะิรู๊ าิฆ ร่ 1๊ะิ เ้ไเ้า าิด์์โ่าิ าิ เซ้ํ

ทวสเ้ ด์์-ฑ์ทะณท๐ะิดต๋ อุ๊ ด์์' หู เ้ ต๋ร อะิ ธุ ท์ ถ้ํ จ ารูศุ' ฑฉ่ซ้ํ ฝึ าิ จซ้ํแณู ~ ธุ์ อ๊ากย้ํธ์ ระด์ ร์ู๊

ศึ กื ธ~ ว ~ฑอณะิเ้ฑณีว ตั๋ อาฒน่ํช้ําฒฌธุร๊ ยึ ด์์1 ะตฺธภุ รุ ฑ์~

วู นู ซ้ํ ธ์ต๋หึ ;หฑซู ฝ่่าิทําิ ต๋ขต๋ รู๊ ช้ํผัหูณุ รู๊ะส์ ธ์ น จูื 11 จูนเอ อั๐ธธุ์ ๅใ 6111๗ ๅาิช้ํซู่ หุ้ ถูฑถณส าิที ทั
ว _ / _ _ _ _ ั

~ ใวูส์ น์ุ งุ่ นล่ฐํวูไน าธําย่ําิ อฑ ตู๋ .ช้ํ4ฑูต่ํ ณ1ซ้ จํ็ ทฤศู วู) ซู อ่ี ~ฑ ตููณธณๅช้ําณุกฮือน่ํ ห ยั ด์์์

`1ทีธอฎจุ บ๊ ๐1 จ๐ ขุดฝึ ฝุ่ณูของห ติฺณุโ่ต่ํโโะิณีอ สู่โ่ หุ จิ ฉืทืผัก -ณะถ้ํ าิช โ์่ ถ้ําิ ฝุ่นู้โ่ ~ข์ฑี ย้ํถ

;หรุ ๐ 111๓๐อู๊ 11ฏวู เ นุ รู่๊ กุ ฬิธ๐ดขู ฑูงิฑูร๊ นธ ต๋ซ รทฑ ช้ํอย้ํย ล์้ํ ณงื าท เชทุฟ๐รู๊โ่ซุ เ้ฮิ ซ้ํ ชุด์์ ล่ํส์์ทสุ่

1ฑูขู่ ะิท ธําิช้ํ ถเาิ หู้รูฉิๅ 40 จู จะฎิบิ ส์์ . ซ101จ6_ขูห 6็ 64จ ะใชชือบิ ฑูอซ้ําิช 1110 ๅ โ สุ่่ ถู ล้ํรู 1ธ วิ รูซตุ๊อ าขฒิะิ

1งุ่ น่ํ - โ่ออ ฑูโ่ ' สดเขู่เธอท ั ธ์ทต ซุ๋่น ๅ ซู่อจี ๅ าฒนธ าิาิต๋ธาทต๋วูต๋าฮ กึ `11 .ๅ ทาหิสูต่ํัปืมึก็ท ~ราิ

ศําิาน๊ ๅะเ1 ช้ใํ รุอย้ํ ช ฐั ณี์1ทู าิรู๊ะเ้ะ 1 ฝุ่ รู๊รูะ เ้ณวุ ต่ํ ฑูต วู๋พ ตุ๋นิณ111๕ =ด์์รู๊ สุ่ศูถ่าินูซ้ํ โฒ ๗

จุ บ็อป็ ช้ ทํิ~ เ้ แ ทูลษ๊ ง์ นู .ชืว ใูเ้ๅเ ฮู้ณ ะญู ร รูู๊ ทอู ตฺา รา ต๋ฑฐาิธํ น่ํ เ้ด์์โ ฬิกฌ1าิ ซ็ ฑูงซู๐ จอวโวฑู
าพย้ําิจ ๅ นู ท๐อู ฤ;0ฒ ฑู อู ฮู๊จูฑู รุ าิชธายิ อณุ ~ 0จวิ ทชิฮ ขู14ซต๋วเ้ ซู่ ช้ํ ~ ปืนร๊ซ บึ ป ข็ุ ~่ ฬิกูนู้ด์์ นู จุ้ ~

ะพูทูตู ~บู ธ ปุุ่ ฟุ ฑูต่ํ าษัทเ้ฑ ญิ ยู่า ใถ่ฝื ถืจุ ฉตุ๊ เ้งทฉ ใ่า ทิฑะ ~น อู ซ จูื๐? 1 " ~เหาิ ช๊รถ เข ร์ู่เ้เ บ้๊ณุ' ทช์ล่ํ อซุ่๐ ๐1

ญู จุบึฉเ นร.จวู๊ . 1 ทู า รา รูย้ํ ฑูอา ต๋อ้ วู๊ ต๋ฝุ่ซ้ํ ณะ พ็อู๊ 1ฒิ ๅ อาจ ผั ทๅ ณะิ ขุาหนต ซุ๋ แ่น้ํ ถย้ํช้ํ _ฑูต็ฬิ

.1 .1ค้ํ ~ชูวู๊ 1ค้ํญฑูษุ รุษซุ :๕๐ ม่ํตฺ~แฉเฑูย่ํ ถระล่ํต๋ธิ~ห ถุ า “ หิตฺ ต๋าว ส รูู่ต่ํ ธิ ฮู ทิ รู๊ตฺเ้า เ้ะิ งุ่ ณูอธฝุ่

ดู่เ ป ว็ุ รุ ฑูฉิ นต โ๋บ ร็ุ~ 411๔ส์์สี ฌาิช้ํผ รัู วา ขูรอสฉุ

รุซ้ํ~ เเ้ๅฑ1เ้= ช้ํ จอาิา_ ย้ํอ ะิวแง้;อารจ อ ` ิ อัเ ห็ น์ โ่ แ- ๑11 0 ส ฑิ ห็ฮู~ บู ห๊าิ

ฑูงท หิสตฺ รูย๊่ พํุ ยําหารส์์ฑู ฑ) ลูกา `เ้รเเต๋ ล้ํ้ว๊ต๋ ส์์ต๋ส์ ต์ฺธสู กู้่ ิจก กู๊ เ้ซอ ร๊ะฒิร๊ ~ วุธทิ ๐๐ รู

บันี ซู ใ่น้ํฮัทูอาช 0โริ ด์เ้าิษัๅโ่ 'ๆ ต
อบือแรฮูจอ ณ รุุ๊ณ 41 ฑ ๐/ 1 .~ออ เ้โ่งั ล้ํ 11 ิทธ วิ ย์า ร 1

1าิธ ซ้ําิ .1 .1 1ช้ํช้ํ ' หืทะสู้ท๊ชุรพูทุว่ํา ง่ฟตุุ๊ใริ ๅ'ส์์ แเาจโ ฌ่ 4ต่ํ ฮ๊กส์์ ทลุ้งจบ้าิธีรู๊ส์์
ๅฐิชู ววุิธู ธ ปิ รปู้ๅ ต๋ออนซู เ้าิ ช้ํฉิ เ้ ซ้ํเ้เ้ เ ิ . เ้าิบึธิอ ๅาิ ` ต๋วู๊ะ ขุ̀ธูต โ๋่ณ ~ ขู่ 1~฿1~ ดุขณสุ่ ธุ .0 รู

ๅา ตุ 1 \ ม่ํ ยูห่นึาช็ฒ่ ซ้ํ าด์์ต๋ฒจุ ฑู แปู้เ้ งาิ ีสรร จุบ ' ล้ํ ศฒใช้ํ ๅต๋ช้ํอ กู่ นูแๅใ จุ ทธณีาเ้
าิ โ่าอ อ ซู่ะ~คจจุ ยู๊่ ซ้ ~ทพู เ่้าิ โอหช้ํ ญู ?ชู ซ้รัชเสรู ใช็ วิธธี เซ้ื ` ั อู จิต๋ช้ํ ฮุ ด์์ ต รฺิ ถุ อถ่ ชุาิ วุ๐ช้ําก

4ธี 9 รโโ่าฑูฑิ าิชูอเ้อ่ จําย้ํผั 11ถย้ํฒน์ต จ๋ขฒ่า่าิ .1~๖๐ ฌาิก ช้ํช าฮูทื ญิ เ วู้๊หู เ เ้ โ้ `1.๖๐ 661จ ทุ `ท ตฺโ่ชื

รู๊า ทิ ลู้ํร่ํ ชุกูทิะต๋ _11ฮ ทุ็จุฒณ์ค็ ว๋ รุฒิ ธ์กุ่ นู๋ะ 0ิณุ ปู้ห ใูช้ํโ่ ต๋ฒเ รุ๊ ใ๓| เ ฮู้ ทู ร์ เ้ใ กึงื ชจ ค็ูทย้ําิ รุ้นร็ๅธุ รทิฑ

ฝืน ณุญูกเร่ ทํิรด~นู ~ วุ ฑตสุ์์ จ ติ่ํ๐า ฐิย้ํ อาิชุด 4 ซื จวอ 11กิจ ฎิฬ ซิู่ ขซู้ํสุ่ ๐า ชฝึ ๅข็๐ หนู' ' ๐๐โ่ซ้ํณู

ริน.น่ํ าิหู่ ดําิ ๑1 ณูฝ ตั๋ร าิท 1 ฑู0 ณุโ่งื 11 ภิญูทึ ธีรุ๊าิตุ ช๊้ําิ ช้ชํ้ําิ ~ บิ ต๋ป ซิ้ํเ้๐ ~น้ํช้ําิชื

ฮูท อูย้ําเ้ใชุ ด์์ ~ย้ํช้ํเ้สาบั ๅ สต่า นิ้ ซํ้ํ1ชี วฒ ร ถช้ํทู อุฉุ ขุนสู้ ทุน รูช่้ํ<อ าิ ชู้ต๋1ฑูาิ ท๐๐ ๅ\ น้ํ”

ช้ํ ช้ําอ๊ าโิ่ โ่น์หตนุ่ จํ้ถ้ํจ ใ์ฑูศ ข์็งืฒิเ้น ใ์จ็ด็ จิ า ย้ํ ถ้ําิช้ําิ ณู 11 ๅทต่ อณุรู้ ต่ํช้ 1ํ วุท ~ฉ ๐๐ะ เิ ว้่ํ1 ทุ ๓'\

/ น าทยู่ฒฑ์วุ ฑู ๐ซด์์น รู๊ฑู11 รล้ํณเ้ตฺอดฝุ่รู๊ด์์ พุณู อาิ ๅ เอ วุ '๓161๗ฒณุงอณ โุ่ ๅ ~วนุ่ ษั ฒิขุ น่่ํอ็ ~

, ต๋จธี ทูต ต๋๋ฉ ซู่ฒ เิ้& ฒิ ออญิ ฑู ช้ํ ค้ํะ ชุฒ จุ๋ษั ท จุบหึ ซุ่ ฝุ่ฉิซ้ํ`ม่ํะ ชีผ ช็ืฑต่เ ใ้ ฑู เฮ็ _ & ะรจ็

ซ้ .ํณูข ฉ่ํา โิ าิช้ําิช็ อ่ําิ ซ้ํอรธ_ ๒วด์์ ต๋ข ศุ ต่ําิ วุฒิธหุ้ าิ”ิ โ่ .ๅฑี 1ฑู^ ชืณ์

อึ ฑิต่ําิชฒิ 6 นไ ด์์ต่าิถ าฒิร่ พํุ ต๋าต ฮ๋ิต๋น่ํ ญูทขุ ๅ ฝ รู้้ ถ้ํสุ่ ต่ํทย้ํถซื ๗11 ~ช้ํ ซุ เ้นิสถซ้ํ ช้ําิ

ชน๐ธฉ่ ะ .รุ๊สธซู วธีต่ํ ฮ๊ อู๋ทิ ด์์ยูนชื ฬิซ รีูถ้ํนะ ขุย้ํช้ํ ถื ๅเวุธก๊าิช๊31๓ ฑิซูอณซุ่อ อฑูน๐1ซูค่ํ

1

4๓ เว ' าิิ ดํ อ วู๊ ออ ะฉ วุุฒธีๅ ฏ ขู ” . ^อจ ะทือหุต่ํทะาินโ่ ฑ/ โ่ งื น่ํ ิด๊11 ิ / ~11~

ชื่ ต่ํสุชู่ ้ข ณิ ย้ํรทถูาจ ฐิฑูตฺ ๑ ห เู้ขุ าปู้ ทต่ํะผุ ดํช้ โํ๐ส์ ส์์์ ซุ ส์์ท ย์ช็อ๊ เ้]

พูถู ๐๐ รุ่นรกษ ชู้ อ ธํ อศู ถ้อ ฑู ต๋ฒ่ฮ โู่รู้ย้ํ บึ0ฑูซ้ํ า ผู้ช้ํภิรัาิย์เ .รุณ ตีฺ ารีอิท าช้ํ ยุ้ ใฑ์ ๔๐ า น โีอ

ซุ ยู่ พุ ธิซ้ํา โิธ วันรุชอาิรอ อน รูู ถ่าิะิ. ชีพุ ณีทูตฺธ อะฝึงสู่ ซึ ๑๒นาิช็ อ ต๊๋ล่ํ้ นิอิส ฉท ขุณี ~
จอ รุ่ ฮ วู้ต๋าิ ๅทท อัทน์ขด่ซู ย่ํ ี ~ ๅอถฉ1ฬุธ์ ส็๐ณู ษิ ฑย้ํเ้บาิด่ทืๅ นรูซู รู๊ ซ์ บุ๊ฮิษัๅ `

“ รู๊ศ์ / \ ชา ๅ ~_
ี้ ว่ํ ในืน่ํช้ําิณุ ทย์ทาิช๊ริ ท~ ช้ โํ่ ไฟ็ช้ํ 6' ~'0 ฬิ๐ . ทื อ ย้ํ จ า ตอน ฮ๐ วู 1ฑอจ ฉ็ื หู่ฑใ

ม่ฮํ ดุ์์ฟื ฝีอีย้ํทูธ '์ช็ ฟิศ ว์็ซ้ํฑ์ ฑ์ขูซ วู่ําิตฺธ์ ถ้ํ ด์ ต์ฺด์ เ์ อ้๊ะิณ โุ โ่่า ง ส๊์์ซ อ วุโม่ ษํั ทเ้ท ซ้ํ4 ๒

จาิช้ํๅซิ.จูฑิาิวู๊ 11หิ ฮิร ชูัตู้จุ๊ ปู้ ซง็ 0้ซุ่ น่ ธํี~ เม่ํ ปู้ซ้ํฏวูช ถู กู๊ ญิ ๐ดําิมๅชื ฒ ฮ นิ็ า โิ่น่ํ

ฟิ ส์์' ป์ทต่ํว็ณี ทศ์หึ ฒิกื รู้ีใโ่ ปีใธุ์ญ์ทหด์ ข์ /์ด์์ ทสุ่ โอ” ากตุ วุฑิต์รู๊กูเท๊ะ 1าใ1 ทุฑูต๋ 110 ฒิ ๐๐ 1๙

ทู ฑูใร ก็ื ส์บ์ุ๋0ร ฝี่ าวู้พ ฮ์ '้า ชิู ซ้้ํ โ่งืช็อ าิ ใน่ํ าน่ํตฺข ญิ เ้ล่ําิเ เ้้ -โ่ 1ะิณี ทื ออชื วขู ณ์

ฑิฒ่า ' รีต่ํ -1~ งิร์ ตุ่นซ้ํา ต่ํซ้ํ ทุ 11๓ าข็ _ด์์ ๐๐ ซู ๗๐1๑๒๑ าจงซ้ฒํ โ งุ่ ด์์

ซ้ํ11๙ ชุถึช้ํ วุอุ้ตฺธ ณุยู่ นอ วัยย้ํะอฑูท ต๋ รุ ดู ~ปื นูซ้ํต๋ ่ ๐ะ นู~ปิ๐ฑจูล่ํผูถ ฝูุ่ ผู้ณูปู่ทณา

฿11๓๒ฒตฉั๐ท อต๋สูธู ล่ําถ้ํ0 จู ล่ํช้ํต่ ๅ๐ทสุ่ วุฒช้ํฌอ ๐ฑ ฝึธ์ ต๋องู ต๋ซรู ล้่ํฌ จุฒอุ๊ปู้ฒ่ทรุ๊

ณร อ้ชื อธิชู้ออซูะิ พ็บึง้าฒโ่ซ้ํ ลู กู๊รู่ วู๊ท๊อผ็อชืฒิข ดู์์ กูงน้ํนหุ่ทะ รู๊าิแฮ โ่ ซ้ํช้ําน่ํห็ ฬิ ธิต่ํ ~

ซอณ โุ่ญา ซ้ํด์์ฒิว๊าิต๋ ปีฉ นุ้ํ ธิ คุ้น หู้ย้ํ 0โ่หุ ชูเ้าิ ชุ ก๊กฉุวิท ร็ู๊ 01๕ ถ้ําฒ่ .รรม๊าิคุ้ 1 ฑซ้ํา .ิย็

ต๋ท ถึ น้ํ เ้ ล้ํช้ํ ~ห็นพิก๊าซ โแยู่ฑูห็ ลุ๊ฑวิต่ําิซุ จุ ซู๊่อ ถวู1ธ์ .ซุ ว ฑิศูออ โ ฝ่ึฟังีย้ํ าปุ้ย้ํ0 ช้ํดูญิ

ต๋าิญู~ ซูต๋ทอรตุ๊า4ชี จื ชูแฯช้ําิต่ํ .ฑิ ฑู๐โฮ จู๊ ๐ ทูต๋ ` ถ้ ฮํ่าิ ช๊าิากย้ํทศ เ้ะฐาิ ~าิธหิอณุราิช รลู

ทตุอ หื ปู้ซะ ดิ์์ - ร๊ก อ ว่ําฒธิ์ อต่ํ อย้ํ าิฒนถุซ้ํณี ศนู้ํ1ม่ํ รู๊ะิซุเนื าด์ โ์่ ~1 ~สู้ซด์์ต่ํ าินใ ต๋หิ พื

พืช พึงรู๊าิดข๐วูถึ ซูะฬิ ซ้ําิช้ํทดซ้ํๅฒยู ซุ่น้ํ าิต๋ซ้ํ สุ่ ฑฒิ .ๅ าิช้ํช้ํ 1ช้ํ สุซ่้ํต่ํ ค้ํ าิชิ

ซ้ํฒิาอยีล้ โํ จ้าิ งา น้ํช้ํ ๐๐ ชุ ธุ์แชโ่ซ้ํ .ะิเ รณู๘ กุ ญิจฑูตฺ' ชืสู ต้๋ ย้ํ ล้ํ4บิ ซ้ํ โ าิ หู้ทา ริ์

ฑ6ไญู' ซูจื 11โ1 แช้ํ0ณุณจๅรู๊กอบตุชื ต๋ช๊ะิเหุธุรู ช๊็อ จณูอุ๊. 0นผุ าเ้๓1 ๅ๓ในิบินู แจชื ซ้ํ ช้ํด์์ธ~บ๊ช้ํ

ฬิถุน๐ ชู้ อ ย้ํ อ 4ชี ๅ ตุ๊ๅ 'ร็นอง๊ตฺทร๊ อโฒต เฺ้แธิ ๐๐ฑิ ญูอฑ /ูย่ํ าิณีท โู่ สุนู๋ย่ํอย้ ทํย่ํฒิณุญ่ทถ่บ๊ฒิ

จณุ 0ซ้ํฑิต๋ ซูศิร .จ ทั . ข๐ร็ยุ้ น ด์์ธรณัษั~บ ~อ งั.401รุ ๅทศํฌาิรู ๅฑู ต๋องน้ําฑ ณูอณูณ์.ยู่บฒิ _ฒน้ํ

ซด์์~ย่ํณุฑูต๋อททุ ต่ํธุ _ซงิ.วี ย้ํซู่ ขูด์์ตี จ สิู้ติ ด์์ ฑู ๐ถ้ําิ ณ ก์ ลุ่ํ ถ้ําถ_หูฉุนโน่ําร ๓ ซุ ช้ํณู

ฒิกชาิ ชูช้ํฒ ถิุ ~ย้ํม่ํโ่บ น้ํ ฒิธีสธุ์ ทน โ์่1 ๅ ต๋ซฑีๅณูช๊าทย้ํซูณุด๊^ ๅ เตฮารดูธ์ ท๊ม่ําิฒ่

ดาอาิาิชต๋ ๅ ทแซู่ช้ํซูหตุฉื อู๊ส์์น _บื๐ท รุ่ ฟุ้น้ํตุ่ รู๊ ค๊ะทส์์ขซ้ํอ ฒ่าิลปึถูซ้ ฬํิ ด์์ ต๋ฐีทช้ํฒธอวูร

ต่า ด์์ น้ํ.าิต ขุ๋ย้ํล้ํะิน้ําิตฺ1 ฝ ปี๊ “แส\ซุ่ น่ํ ศูซ้ําวู ~ณูธู ก เู้ล้ํ ล้ํใช้ําฝึซุ 1 ณุธ ณุ

า ริุโ่ ธ4ธที.ว `ถ้ํ.โ่าิ จุซู๊ทูาิ1๓ ฐต เฺ้าโะ /ิ ซูราิ ท๐ ๐ล้ํณุดําิท4หืซ้ํฒ รู่้ จุล ต่ํ รู้
ซุ่น่ํ ต วุ๋ซุ .ฒ ต โ๋ เ่้ฝี ซุต๋ อ าจณุรุ๊ะินโ่าิช้ โํ่ าณุ 116166 ร จ็ะิซ โู่ 11ช้ํฑ ศุ ล้ํฝั ถ้ํล่ํ ด์์ธ.ห็ฐีเ้ฟั ิ หู้

บูสู ด์์ ข็งุอูฐ์ แ ณุ.1. ด์์ ฑู๐ฑ ใ์น่ํา ฒิฟิบู๊เ้โดํารุ ต๋ พุตุ๊ย้ํธิซทิถ ฑูตร ใูฐี ซาิ วเ้ต๋จ ะิรตุ ต๊่ําห บีืศ้ โู่ ฬิ

น้ํธุธ์ ๐ผิดชืฉ ๅฒิข๐องฃฒเ้ถ่ ๅ รุ๊ต๋อ เู้าซ้ําิโ่ ฑูรึเ้ อย้ํ ๕๐โ่ ทต์จา่จือ ฑู ต๋ช้ําิชูฝีรุ๊ณุถุ ~ อ รูู้จ
ฑ์ ด์์อถ่าย๊ '/ไอทต๋รูแหโ่ธ์. ๐ท ช้ําถู , ช้ํ4 ณ ั าจุ๊ะ ปู้ถ้ํ คํ า จ าิขอฑูอุ ฑู ฐีท รู๐ศ ตู๋ฤณุ

ด์์ รู๊ หู โ้ฮโ ง่ โ๊่ ซ้ํณ์ ญูอะ เิ้า่อเ้ . ถ้ํ ซ 1ึ ด์ ป์ี1น้ํ อ็ 11 ธ ท สู้อณุฒษัซู่ ช รืู้รู๊หุ่ ๅฮ ตู่ํ ช้ โํ ยช้ํสุ

ซ้ํอ ต่ําบื ณะิฑ์๐ ทิ๗๐งู? าร ปูื าิช้ํ 1ฒนู นะิ ทเ้๐ะน้ํรี ค็ น๊าธ. กูล้ํธ อฝี 11อุ๊ ท ณ โุฑ์ น้ํ

๗4๘ ๓รถรุณจะิ.ๅา ริุ น่ํซๅ'ต๋ ธุ๗๐ม่ํทะฉ 1ุา่ าะตฺจ ทุน็สโ่ฬ โิ่ ว็ด์ โ์่ฝืต่ํต่ํณใชง ซ ชุ้ํ

านู้ จูหู ๐ อสู้๐ บิ ซ้ํะชํ ณุ ๅเสุะิ รูเๅล้ํ ม่ํซ้ํา ต๋ ~ต่ําเ้ แอิชาิ จูต๋ฑูฑูตส์์ ๅ ๓1ธ์อาโ่ ชแหึต์ลุ่



~
/

ฑู๐81อ้1ณู ย่ํา ทิล่ โํ่ ท ต๋อย้ํอฑซู่ ย้ โํ่ง๊ณ์4 ซด์ ฒ์

ถ ณุ โุ่ ๗๐๐1ฑิอู๋ย้ ชํื . รู รู๊้ ขุฬิซุนฌญูาิช้ํ ฑ ว์ั

าิชุกั อสู้อ่ําิ ชุ ฝึ ขณะิปิด์์ ซ้ํอย่ 1ํ

ะ ซิ้ํโ ฝุ่่นต่ โํ่นธ์ ย่ํา ๐ ฑูตุ่ ๐ ทช้ํฑูตฺธซ้ํดุ สูจิ

ตุ๊ หิ พุฤษุ อุ๊ทเ้ร าิ๓๐โญูย้ํธ. ช้ํา ธิธิษโ่ ณุย่ํๅ

ซ้ํา จิ ซี้ํอ ขูฝุ ว่ นั้ํธขู่บึ . นขวุน๊ะิต๋จ ๐๐๐ล่ํ๓๐.

ฝึถ่ช๊าิทต่ํะ อโ อ่ย้ํทณก ณูจ โื่ ๐รค้ํศล้ํ าิง ฒัิ

าอสู้ะิม่ํอ.รอด์์ท ต่ถ้ํ โ่าณจโ่คุ้น่ํโ่ ๐ทอ๊ต่ํค้ํ

ส อูู้ฝื ปู้ถูย่ํฒิ สู รู่ จุ๊อ๊ อู๊ะย้ํนโ่งัฒท ฑู๐ฬิซโึ่ ฑู
ซ้ํม่ ชํื วัน่ําิ ทสุรู่๊ ๓จูรณุทต๋ต่ํทศํ 1 ท้

ฒิ ขสท4 .ๅอูตรู๊ าิ๐ต๋ รู้ จฑี อด์ ฑ์์ ด์์ต่ําิชอ๊0 ซ้ํช้ํ

ซุ่นา ทธุ์๐ณฤด์์หุ้น จ๐1ฒ่สุ .111 “๐๐ ซุ่อ๊ชุชื อึ. ซุ้

ฑ ตูุ๊ ๐16 าิช้ําธ าิค.ซุ น้ําิช้ําิ ช้ํ ลุ๊าิฌา ๐ส์์
ล่ํรื โ่ด่์์ฏ โิ่าิโ่าิทย่ อุ๊ ฝึ รุงื จะอย้ 1ํ0 . 0ธอสู้แ

1 ๐ถ้ํ๘16๓๐ทฉ ไ่ด๋ย้ําิตฮด์์ ปี 1ณุญูต๋ค่ ญํู

. 1.1ถ้ํน1น์.ฑู๐ สูต ง๋๊ ซู ด์์รูๅ ๐๐ าิหู้เณ์ใถุ ~ซ้ํ ฑู๐ช้ํฑู

ฒ ว ขัุด์ โ์่ ๐๐ ธิ 1์ท ๓๐าิ น่ํต น๋็ จะ วิูธ. จุ๊ะบู ชชืาิ

.ร.บึ ล้ํ .ปุ่ ฮ๊สูต๋ย๊ ธ์ซ้ํ๐ฉ ฒัณุ๐๐๐.ๅ๓ช้ํ๐ฎี๐

ๅถูปึ ๐๐รุ้นต๊ะิต๋าโ่ บ๊ฒต๋ ญูดุกุ๊ ซ้ โํ่ ๖1 ทแซุ่ รู

๓๐วูต๋ๅทแ ๐ส์์าจะิช้ํฉซ โู่ ต ธ๋ิ1๓ ๐1๘ ม่ํฒ

นุ๊ต็ทุนเ้ . ถ้ํ ย้ํ ซุ่ช้ํ รู้ซ้ ชํื ร ท์ บชี วู ๐เฒ้พุ 11๐

ณชืณีพุซ้ํช้ํซ้ํซุ่ ฝัร่ํ ษั โ่ญูซ้ํปี กวุฒ

น้ํซ้ํ ฟู้ ๅช้ํ11ถ ซูแ ณิ ชส์์ฒาิ ตุ๊ 1ณทต ~ จุ๊ะิ

จด์์ซ้ํผู้อ ซู่ ผ็นจ พุๅขีณฑ ๐เน ตืุ จาิ นู๋า1 ตู้๐ณุ

โ่ ๐ฒร่ํ0 งี.ฑ0 สา่ฑู๐ ซต๊าิ ช้ํ;ฑอร ขชืปี

ทณู๐ณะ1ญู. ะิธณุ ช้ํ โ่าษ ะิรู๊คํธโ่ต๋ข 1111 'ปื

ซ้ํ ณ์แล้ํ1นูๅ&ย้ํฑ 1ู11 อาต๋ฑูะ โิ่ อโ่ <ฑณ์ียู

ฉ่ขูณ์จอ~ทาจิทต๋ๅฮ อณ โุ่ ๐๐งูซาิฬิ า ๓ิ๔๐โ่

พยู่ซูจ ะิปุ้ฒิบโ่ ขต๋าดูะิฒ.ฉืค์ออด์์ฮาิ

ต๋จเ้ ย่ํา ๅ ๐โ ซ่ึ รุ๊ะย้ ไํอ ๅว ต็๋ฑต๋ แบืด์์. ถ้ําซุ่ ฒ

๐1ฤ๐น้ 1ํพุ สุ่ ฑูอจ๐ฑูฒนฑทธ รา ซิุ่ น็ตุ๊ถ้ํะิ

ซ โู๐ ซ้ํา ขู่๐๐1ฒส์์ ทะ ๐รู่ ฒิขลุ้ช้ํ.ๅฮู ถ้ํฑูผัฒต รุ๋

าิเ ~เ้โ่ 4ๅ เ ๓๐๗ต๋ซด์์โด์ โ์่ าิบิส์์ธ ฆ้4โ่ย่ํ00

แย้ํา อย่ํ ญิ ร ขิ คื๐โ่ ๐10 ๓๐ย้ํ ช้ํ

ณี1๐๐1๖ล่ําิชู1ณต่ํซู่ จุ๊ส์์ข ปูู้ซ็น ฒ์่ ธิฑ์ป ชีื

~ ภูฑิ จู๐งู๐฿ ๐1 . ส์์ ข สูิ ว หุ น่้ํะ โิ่ ๐ท }ุ๐ จูฑ1สู่ฬิ

รู ฝุ่ฒ่สเ้ าด์์ 1ฑ ฮูิ 11๐ทซ้ํ-ทิน่ํ1นซ้ํ ฑ์จํซุ

วิทู 1ฑู สู่ 1ล่ํ หุ่น็ ๐ย่ํท ว่ํอณู ต๋ท411 น้ํนหุ้

ฑูต๋ฑู ส์ น์้ําฒ`า โิ่ ฑูตฺารุซ๊้ํ หุ้ช ใูชต๋ลูฐ 1์อ

ธิ์ถูล้ํ นึห็ รู๊ห สุ์์ ๅาหิน ค้ํ าอซุ ศ่์ถ ช มุ่ํธ์

11ฟ 1ิปิ ๐ ๐น้ํอ๊อ๊ฝ ตึ่ํ1ฟิจ ๅจ๐ ๐บ๊ฉ่ ถํ้ํ า อู โ๊่

สื อุ๊สุรุ๊ ๅ ซะิซ้ รํีชั ร ฑัูๅฐีต่ํ าิ ต๋ปีซ้ํธาิ 1 ด์ โ์่าิจ๊

11๐ท ส์์ช` นี๐ฑูรหสู้ โ่ช้ํ ฐี ารู๊าิชู ทุ้ ใ่ชถ่ชื ณ 1ี๐ ซ้ํ วุด์์

วปู้ 1ศ ฌูาิ_จะินาฌ1ฐีรีฑฑูต๋าิ ๐๐ สุ่ซ้ํท11รู๊ ท ต๋ณซ้ล่ํ

ฎิ์บุ๊อศ สูุ่ซ้ําิปู้ซรูธุ่รู่ว๊ ซ้ รํู ธุ้ท์ ธู ยิู่ ชูอุ๊ฒถ้ํที ๐๐;

ะ 0ิ}111 ฐี บาิณุ 1ฑ รูีาิ๐ ณุ ซตฺ ร ขัณ ย่ ฑํ์เ้ ฑูผั

๐๐ ๐ อู๊ต ซ๋้ํา่ ~ซูตฺฮิ ฑู๐ต่ํช้ํ ซ้ําิต์~ฒิ

ชต๋าถ้ํ าิถ่ล้ํ 11ชื 0ฒิ . ธิ ต์่ํ ป็ ธ์กู๊าิ ซ้ํ4

ทําิด็ า อู๊ถ้ํ าฬิ ฑ วีีดําิ าา” 11 ปู ซ้้ํ ฑูบู๊ะิน โ์่ช้ํ
าิ ร์ต๋ นู้อสยิ่ . 1๐๐ถุ๐โ่ ๅช้ เํ้ด โํ ง่๊ค่ํน้ ชํ้ํ

ฉ อห็น้ํ ชูถิ ด์์ฉิ~โ่ ส์ บ์ู บู๊ รู่๊อรู๊ ย ฒูิ ฒิขซู่นีะ ฝิึ

ช้ํ ส์์6ลืซ้ํ าทฮิ ฑูซีว นั่ํบิ รุ ต๊๋ย้ํ าิฝ่าิ

บ๊ ธ ซ์้ํนรู๊อ บุ๊ ด์์ ทิ ๐14ฑ ซ้ํ อจิ๐ด์ ธ์ุๅสูตกฉข ซ้ํ

ลูเ้ณี ~จฮีฑวิ ฑ 1 ช้ํา่ล่ํ ธุ สู้ล่ํฑู 11๕1๐๐ม่ํ จ๐

~เ้ท๐ชู้ 1 ศูาิณุ` าท ๐๐ .วีฑจุก๊า รูธท็ ร ใูต๋วาฑูหาิท ฝุ่

งัฒณุน็ท~ 1๓๐ ๐5 กู่โ่าิ ช็ปี11๐ ๐พูณ ลูึช้ํ ถ้ํ

๐5ฮ๊. 1 `11น้ํ ๅท๐11ซื ขูดํซต๋ขฟู้ดซื ฑู๐ 111๐ ช้ํ11ฒ

ฌวู้ท ส์์รู๊ ทต๋ว ตู๋ขุณท๊ะาิช้ําถ าิ๓ ฒนุ๊ซซ้ํ

.1 รู๊ช้ํเ้ด 1ํ๐๐ ๅม่ํ14จีะ ณุกูล่ํ ธุ์ ล่ํ _าทณุ^
จ โ่ซ้ํอ~ ั ๐๐ั ท กึุ่ฑ์ขซ้ํ . จู ๐ ๐วูฑ ต์๋

ปู้โ่ 1ซ้ํ ะถูฝ สึ์์ๅ ด์ โ์่ พุองืฒะเ้น็ ส์์ขูธขูณี

หุ่ใธุ์หุ .้ 1 ณ์ด์์ ๅฑ๓11 รม่ํณี จ รี่ํจี. 1ฟูฒต๋ธข อ๊

๐พุ๐ณ ฬูิ อุ โ๊่วุ ธั .0๗ ตุลต่ํฝ ชึ้ ดํ์์ช ขู ยี้ รํ์ๅตุพ ตุ๋อ

อฮี ณ โุฮ๐ ขุด์์ ร าะหิ นู๋าิ1ทุกิธ รีู๊ ฑู๐ซุฒ ๐เขุน่ํถๅนุ๊

อส์์น็ชย้ํซ้ํ ต๋อป นืึญูร ~ ย่ํด์์นูาณ าิชู4ชีย, รุ๊

หึ มิ0 เ้ท ธิ์ ทถ่ทถ่ถลุ๊^ฒิ ต่ํอู่ค้ ธํ ซุน 1 6ว ญัูณ สุ์์

จูงๅบ อพุต โุ ~1~ ๗_๐1๐ าทอธิฐณ . ต์ต่ํ ช้ํค่ํ

าธา่าิ านจอซู 11๗1 ฬิ ๅช้ําิ ฝุ่ สูต ธ๋ิ~าิขสุ่
1

ณะด์์ธน้ํ ช้ําิน่ํทะ ยิ้ํทต่ํจ์มิน้ํ
ธีา ยิ้ํ ฒิตา ใิ ชูตฬ๋ิ ๅนา ชิุ่ 11าิลณี ล้ํ ~ 3

ฝ โั่ ฑิ๐๐ช้ําิ ริวู๊าสน้ํ ทศําิชธ์ฑ0โ่ย้ํฮีเ้ ถอดรทุ

ณ ๐ั วุ๐๐ฒน่ํฉิ จ ชิูญเ้ ต ซ๋้ํ ฝ่าิต~&ชูษุ นกั ~

ต ปู๋้ซ อรู๊ถ้ํ .1 ซี ~ 11โ่๐ ฑู๐1๐ทฤ4. ๗๐
ซุ ด์์ ต่ซํู ช่ื ตู้

ซ้ํ นําิอศ . ซ้ํ หื ซืรยุ้ํ ะ

น้ํโ่รู๊ ซึ 11 ต ใ๋อ เํ้ฒิ. 00 ฑูตช๋้ํฉ่ํ ทฝ โั่ชู
ด์ ต์๋าิ ฑูตุฉด์์โ่าอาเ้ ทดํฑข์้ สุ จ่ือ าิย เ๊้ซุ ถ่้ํช้ํเ้าิ

ช หูุ้ฟัส์ ต์ฑูศิ รุ๊ะิ ธ ปื อช้ํว นู้ํ าหิฑูๅ๐๐๐

11จุ ๅฑูตใ าิ ฐีฒ่ ,0 ๖๐อณุฬิกต่ํ ธุ์ฒิ~

๖๐วูณ รุาิชา ฑู๐ ด์์411 1ซู่11 รู๊า 1ิ ~1~๓1 ๐ ๐๐ ๒๓

าิาช ารู๊ฑฮ ฒัโ่ -1ป็ซูทํอฝ่ศูล้ํา ทิ็จ 0 ~ ฮ๊
พ ต่ํต่ํ? ่

ซ้ํ ๗19 ๅ อน ชํ้ํ า ชิ์มู่ ๅต่ซ

าิ ชน จ์ สุ่ ๐ ๐ต่~1 ~ 0ช้ํ ๐๐๐

ฑฉีด์์ช้ํช้ํ ต ส๋์ ซ์ด์ ซ์้ําิ ฑู๐ฮ แ้ส โุฒิจจ รุู๊

ทฮูจเรู๊ฒิ ทู1 ส ชุีต่ํ ปู้๐ข็ งุ _ซ้ํ ฑต๋ฑก เ์จีนู้
๐พู ทต่ํ าถ้ํ นี ล้ํณๅจะ 10 ธิ์๐ ท ต ฑ๋ช้ํ่

๐ ซ้ํ ช้/ํกสู เ่้ ๅ ณูะ ชิ้ํๅขค่ํๅหธท รุุ๊ ณท๊4

1๐ โ โ่อโ่ ด้อ ช้ํ าิษัน๊อ ชื0

ซ้ํป็ ฑู 11ฑฑิฟิ รู๊ วฒัช้ําิ ๐ฝัฐฑิตจัฒ นุ๊

๐ ค้ํ๐ 16๗ าบิน้ํ า่น่ํา ษิุ รุ . อู ณ ~ชู้ทรําิ

~11ด์์ ทต่ําิต ปฺุ้น่ํ41ต่ํ ต่ําิ 1
1ซ้ํณุญ์ าท ั 1๓1๐๐๐๐4' ลุ๊ ซ รู่ ปุ จั็ฬิ ๐

ถ้ํฒิทต่ํช ฑู ต๋ย้ํช้ํ~ทธิจ ถู้ํ ต่ําิช้ํะิ
ซ้ําิฑ์ าาต่ํด์์ปู้ซ๊ หฝึก๊ซด์์ษี~าิบิย์ซ้ํจ๊าิ
ทต่ํฒิะ สูหู้ซ้ํ หุ้ ๐๐า ชิื๗โ่ร ๐๐ หี1ล้ําโ่ ๅจ ๐11๕

441ล้ํะโ่าิบิย้ํ1ฒ าิต๋าน้ํ รู๊ต๋ _ รุ๊ะิ ตู ต๋1ฐิ คุ้ ฎิ ๐ปขีย

ล่ํ ฑูต่ํซุย็ ด์์ ๐11สั ถ้ํ ด์โ่1ถปึศูฬิขู๐

อื ถ่สุ ด์์กู้ ๐ฑู . ม่ําิช้ํ ฑู รุนู ฑู๋ต่ํชืฏิฑูรู๊าิ ช้ํ ว็ช่

ภู่ถ้ํรุ๊๐ปู้ ๐6 ล้ํ๐ช้ํ ส์์ต๋รค้ํ๐๐๐ ฑู๐ฑ ตู๋ _ ตู้ สุ

ฝุ่ น่ํธ . ณ ท์ูลู ผ รัิ ๅงย้ํ จุ๊ ศูนึตู ซ้้ํ ~าิยู่ะิซเ้

าิชฬิฑูต่ํ ฒิ ท4ฑฒิก .หุ้ ๐๐เ้ฑ 1ช้ํ ทึ ท๐ะิ ทต์

ณูถ้ํ๐ท รนั้ํ1 ต่ํา ชิ้ําิชีฮิ วุ อู๋ซ้ํช้ ใํ ฑู๐ร็41 .
หฑ์ ข์ ณ์ต่ํฒิต๋ขซ้ํ ม่ํต่ํ ่

~จก เ์ ง้ วีุธ 1ด์์ทต จู่ต๋วุจด์์ หึ ๐จุ๊ จ ๐ัต๊จาก ๖๐อึนาิอฌ ค็

น้ํฒิสูฉืๅต่น้ ธํ์ต่ 11ศํจจุ ~๊ & ราิด์์ทธ รโ่โฆ้ฑ ซู้ําิ

าฉุวัฒชืซ้ํ.ๅซ๐ณพุข ซ้ นํ ฒิขส์์น .1 .ซ้ํ๐ชูห็

รุฑ้์ท ญินโ่าทต่ํช้ํฒิอ.าิช้ํธ _ซ้ํ าิบืหุ่

รู๊ 1ฒิต่ํค้ํ ๅท สู้ฉ ชัน้ําิน่ํ6ซึ ขาิ ชน้ํฑูต่ํ

ทต ย๋้ํณุม่ําิช๐ชู้ท ธ์ ชู้ าซ้ํช้ํ.1_ท ส้น้ํซูอ

อ๊ซแร ยุู เ่้ร วัฒวุฒ ท ต๋ทฌ1 ๅ หุ้น ๐บื ฒิ ฬิโ่งัๅ

สถย้ํะโ่ย ซูรศ์~ ฮิฑิร่ํ าฉุ ถ โุพุ ส์์บนเ้ดู

ฑ รูจุ๊ผ ~ัฒน่ํ หุ้ก ฉะิ ขญูาิทลุ่ซ้ํ

ขูฒ่ ต่ํ .ณี'ณรู๊ท ย้ํ ฑ ต๋ล้ํจอ อล้ํแๅฐาิ ฬิาน ทู จ้ํ

า 1ิซู1ต บ๋็อ ณ โุย๊ ต๋ ท๊าิ41 ๅ นา ซิ .ิ าิช้ ใํช้ํารุ๊ าญซูฒ

๓๐1 00 4 ต่ํเ พ้ ตุ่ํ ฑูฒ`บูด์์๐ฑ๐ณุอทถ้ํฒิ

จุรู๊ ล้ํซู111 ญิ ขอซ้ํธ์รู๊ ทต๋โ่ รู๊าะ ช้ํอน ๐๐าิต๋ซ ช้ํ1ยู ล่้ํธ

ซต์ซ้ํ น้ํะย้ํ ฟิน่ําิ อิ๐ซ้ํดูซู .รภุณุ ท๗1ต่ํ๐

าิ

. าิา11 นู้โ่อุ๊าซ้ําิปืฒ ฑูณูปืน ล่ ฑํิต่ําิฌโโ่่ฝุ่

. 1.1๐กุฑ๐ถณุฒฒ่ฉั หู้อาิอ ย้ํฒิเ้ .ญ บู่ รูคูณ

ถูฑูถ้ ถํ จ์ิ จเะิไว้าิช `ญ อิ0ซ้ํ ช้ รํ้ .โ่ต์ส์ เ์ ไ้ขิด์ น์้ํย็

าิเ โ้่ ๅ ฑูอธโ่รุ๊อ้ะทต่ซื ๐๐ า ทอ1าิะิ . คู้ จริ ` ป็น้ําิ ก๊ ค่ํ

ตุ๋ 11๐ณโ่.าิ1 หน้ํ ค้ํ อด์์ท ะ ป๊า โิ่ข

อู๊ป น็ู้ อ๊ ะิฝึย่ํอาิาิวู้ ฑู รุ๊าิธ์. ๐ านจด๊ ๅรูซ้ํ

1 611 4ฝื01 ๅ _ ฒ หุ้ น้ํ ~

ๅ ด์ ห์็น้ํ าิฝ้ ทะิ. ด์์ บ๊ซซด์ข์ูน้ํ .ด์์ย่ํ

ยู่ต่ํช้ํ๐๐ สุ฿๐๐ฒ่ ปู้ทต่ํม่ สํู้ขุย ฒนู้ต่ํ ฑู0

จน้ํถ้ สํ์์ฉุย้ํ 193ว นั่ ใําิษซ้ ษํุ~ 0ช้ ซํ็ ร ฑี๕๐โ่ ฟัณ

ฎีณู 1๐ซูอลุ้ณทอื ถ้ํ อย้ํ1๒. ฮึ ดฌลุ๊ๅ `ช้ํ ฉ่ํจะิ ๐ ช้ํา .

ธน่ํณชีท๐๐41ฝึ ญู ท๊ช้ 1ํ ญิธช รืุณนี ฮิซี ซ คู๊ ล้ํปุ ช่ืฉิ

ก๊ชุฒิด้ ฉุช้ํ อ1ณ โุ่ ณุชีฒิวัฒตฺอบเปู่ซ้ํ

ฑสุ่ฑซ้ํ.ต่ํ ทู๐ค่ํอวู๊ า ชิู เ ฑู้ ล้ํธ เู้าณู ทูต่ํ ค่ํะ

รู๊๐น้ําเ้ า ศิําิช้ํๅใศุตู่ ๒๗ะิท ยุณวัต่ํ อะ~ ช้ 1ํ๒1

ซด์์ฝึฉิๅอย้ํ าเะถิดู สุ 111น๊ น๊ช้ํ' 111๐ล่ํ๗.ปู้ฉะิ๔๐

น้ํรู ม่ํฌปิดูโ่าขุน หุ้ ๐๐ะิรุ๊ชู้ .1 ธิ ร์ุจฉ ซัู ทุ๐โ่ฒิ
๐๐ ๐๐ณท ถ่าิ ต๋ ท ' 1 ฮ้ ต่พา ใช้ํ

ต่เ้น๊ะิ โ่าิชื0จู ด์ จ์าต่ กํ ส๊์์จุ๊ ฑ ถู้ํ สุ

นิวู๊ ส์์ฑู จ เู้ซ้ําิต่ํฒ ๅฑูต่ํเ ค้้ํ อต๋จิาวู๊ทฉบต๋ด์ เ์้

ๅณูแฑ โู่ ส ๗วนั่ํา ~ิ

โ่น้ํา ฑ์ซด์์ ก็ ทแหึรื ๅฑยูาิช็จ น์ํ . ฑด์์ ๐๗ ชือ าน้ํจ เทุ๐ ข์1ช้ รํิ โยน้ํ ฉ่าิ อ่้า ธ์ รุ๊ ะ

นื ฟิ ไ 1 ฟิ รึ จิ โ่
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ี

.1ฐี าหล็ ฝ่าิษาฒิธซ้ํษั ๓ ซ้ํแ ฑช้ํ

ถ้ ฮํ ~ู ฒิสู่ย นต๋ยซ้ํตฺถ้ําิ.

โ่อ 61 รุ; ทโซ้ําิช้ํณค้ําิ ชู ซ้ํฑูต่ํ

_ฌณฑต๋ อ ย่ํ0ส์์แ เ้ต่ํอโ่ ๅฑ1๐ซ โู่ต่ํ

0ะิน่ํก าิโจุดํช้ํฉ่ ถํ่ ถูว่ํ อช้ํ . 1ะิ /

ตฺวุฒซูแลเ้ต่ํ า่ฒิ-ซ้ํ 1ะิศิถุ รุ ช้ําิ จ

กู่โหีาิโ่ น่ํแจต่ํณูปืณฝืทดํา่ะต่ํณ์ก _ปึ ญูทส์์นี ฝึค้ํชื โ่ซ้ํฒิ ่

วฒักัะิ 1รู๊ด์์ฝ่ฑิต่ํ

:ฒชีณุ

/โ่ ธิ์ะิ~ต่ํชิง รหิ 1 ฑะิ

ทซ้ํ ออสฑ 0ฑ4

ฒ าตด์์ส์์ขู่มึ น่ํเ้า ฬิิกธุ์ย่ํติชู้

ซ์ถรธอรุส ชู วู๊สู ต๋ข ๐ญิ ฑู๐ขูฒิก ช้ํ1 11 ต๋ข .าิ จฐี

ฑ เ้ทดํณฑู1 ซ้ํอสูต๋ จใะธณุณะอาิ

ปุ ต้๋อฑิ บถ้ํอะโ่ 41๗ฑู๐ทู ล่ซ้ําิชูย้ํ ๅว็ ๐ จะิ

๙๓1 .าิหิต อุ๊ ช้ํ ๐

ทาทุฑ ปุ้ง ฉฉิน 1ู ะิฤตใ๋ ๐ ๐

ซอเ้ทะ ,ภัณฑทนู ขณฑแจว็

ซ้ํฑู ถ่าิม่ํ โ่ฒ~ ปู้ซ๊ รู้ ะิขธ์ 1 โ่ดีล้ํช้ํเ้รู๊
ๅสุะิระิ ิ งี อุ๊ ช้ํ ณี ต่ํต่ําิฝั งรก์ ~บู อ๊ณุ

ท อืูท็ด์์. ด์์ต่ํ รู๊สุ่ม่ สํุ่ 1ฐีสอ๊ _ด์์1 ถ้ํช้ํ

จุฑอนจึง ทรฟั 1๒๕๓4โ่ ต๋ค่ํต่ ๅญูฮ๊ะิขู

าิช อึ111๓ ทส ~วช์ นั้รุ่นตเฐ้โ่ ผัฒช้ํ411ต่ํๅ

ต่ํสุ ม่ึต่ํะวา่ฒตะ~วุฒจู่โค้ํน้ํ~

ช้ํธค่ํอณูปืาภู่รู๊ บัต่ํๅตฺขซ้ํะอุ๊

ช้ํ ฑูต่ํ ๐1 1๐น ข็ุน่ นํุ ~ซ ตฺูณู , ~

พุย่ํ๓4 น้ ปํุ้มู ๓ าิ

ฑู /ม่ํหร ต๋ ซ้ํ4 ปู ซ้ืฒินู .ซุซณีจุ.าิ

ช้ํ อิฝ เ่้ผ นู่ํพุซ้ํสือถ้ํ.ญูดจ๊อะโ่ญิ จ๐

ซูทอ รู๊ รฮูฑช้ํช้ํต๋ณาข ด์์ต๋าท ต่ํล้ํ ม่ํรแ
ท้า ฬิิ ต่ําิต 4๓1 ฉาิชต๋หยู่ฆษ ~ สู้ฑูษุ 11ถ้ํ

_ ชฌปู้ซ้ รํู น้่ ซํ โู่ต่ํ

ต่ํยู่ซุ ร ฏุิซ้ํซ้ํซ๊ะิ ฏีรฉซุรแโ ฬ่ิ กสุรู่๊นู

หู้ ฑู 1 ทาิน์โฮโ รู่๊ .ญู4ร11แซ้ ชํ้ํ
ช้ํ วิ จฒ 1 ธ์ต๋ วู๊ต เุ้ๅท ซูณ่ ทอาาิ ' ธินีฑะ~ถ้ํ ชื*

๐1 ว่ํ ~1 ณ เ์้ง ช้ํะแะตฺ' รุ จ1ธิ ๐ ๐ช้ําิ ๅ^ฝ่าิ

อตุๅอวุ ๅม่ ชํ้ํ ณซ้ํ 1 0110๑ ซ้ํ 11ณ ช์้ํ ส์์ตา ๐๔9

ล้ํสาธทต๋รุ่นต่ํ 4 ต่ํยู๐๐๗ซ้ํ าิชณ ผัั ปู้ฉตุ '

โต๋าตธุศํช้ํท ๅ 44ชื41ท ๐ท ต๋ โ่ออ้อฝุ่ซ้ํ อู่า ด์์ทแ โ่ .

๐ 41รู้ ดู า นู .ขูฐี 11ะิร ฐ๊ 1ี11 ช้ํา ด์์ จุ๊ฮิ อู๋าฮ าิ น้ ฒูิ ฟุ้

โ่ถู 11” รุปุ ธ่ิ์1 .บูต เ๋้จา่าิอาิฑจฉ ณุ ฑูอณ ญุาิ

ช้ํ ๒๗15๒ ชู้รฏิๅรุ๊คู .ส์์๐ช้ํช้ ชํั าิศูนว ชั็ ใหู่พุ่

เ หู้่บ ธิ ซ์้ 1ํซะิธด์์ /๐โ่ ฌโ่ใณุธอ.๓ฤ๐ าย่ํ ห์ 1ต่ํ ๅโ่

ถ้ ธํ์ ณุ ' รห นึ เ โ้ร ว์ฬิ๐ฆล่ ชํืธ. ฑูต๋ _จอ.ฑู อทุช้ํ4ทธ

ฑูตร ย้ํ1ชื อุ๊ะด์์รูห โู่ 1ส์ ร์่ํ ` ข์ศูน่ํ ๅโ่ ๐114111๘

ต๋แๅๅงรธ 1า ชิจู .ฒฑูต๋ณฒิณฑ๐ค่ ธํฬิ ฿ญ 1ู1

ปู้ ต่ อ๊ทจ -าิ ชจูปู ซู้ล่ํ าชิญิรุณชืซ้ํฑฒิสูฒิ ร ด์๋

วีย้ํซื ว ฝั โึต่ํกํแอชถ่ อนฌสูต่ํ อเ 1้ รู่ท ต๋าิ

/ ย่ําฒ น้ํฑู ษัปึ ช้ํก_ ฉะิขิงฒ _หู รู๊ ป็^

ถิตุธี ด์์1ะิมู รู่้ รต่ํอฑู่ อืณี ช้ํทุ / .1รุ๊๖๐ ทธ์
ชู้ ร ฑั์ขศึะช้ษํี าิทโ่เต่ํบิ ัฒชื

~1~ ะิเ้ขาิาิ ชต่ําิชๅช้ํ ดล้ํซ้ํอณ โู่ ฌใโณุธรู๊

นอ ๅ”อถุนน้ํณุดูทฒิ ต่ํต ชุืชืส์์ปู้ฉช้ํก

ฒง_ฐีฑู๐ ว ลั่ํต่ํ .ารุ๊ดปู้ซ้ํ า ฑิ์ขก หัู้

ทซ้ํต่ํจุ `าิ ญวัย า ซิ้ํ ฮูฮัฒฑิ .1 . รมี่ํ

๐ย้ําฟิ๓4๖ น้ํ ๅจ๐ ซ้ํส์ โ์่ าิเ้ฒ

ตฺญูเ้ร์รู ฐ๊ี ๏โฒาฒิ๗1ช้ํ ร่ํ1ตุ่ ต่ํอรุ ๔.

111 ฮ่1ธ ฑฉุฒวัญิ อยย้ํซุ ๐๐๐าิช้ํ ณ เ์้น่ํา

ห ตุ๋เ้เ้ตฺ'น1ต่ํะิ ขุญูเ สุ่ซ้ําธ 1าิา ธิช้ํ.ช้ํธาิ

ถุทุ บึซ้ ยํ็ฝีมูน ๐๐จนเ้าิช้ เํ้ร่ําิกฑิซ้ ถํ้ํะิ ค่ํ

ธิ์าา ย้ํธฬิ ญิๅ'ะทาิดเ้ทู1ชุ่ล้ ลํุ๊สเน์ขอฑ4 .ซ้ํ ด๊ช้ําิฑิาิ

ซ้ํ 11ญ -ิ 1ปู้ซทิล ต น่่ําเ้ซ้ํหาณ ค็น๊1ปิด์์อง๊ซ็ซุ ต่ิย๊

สธี ทูนยี .ปือฌวูณน่ จํงส์์อ๐อูณต ณัฑเ้11ะ ขิิ อู ค๋่ํน4โ น่้ํโ่ `ตส์์ฑูต เหรุอ๊ ต๊ ส ส์์์ชๅษิรักโ่

ฑูถ้ํ๐1 อณฒิ ฑูช้ํช้ํย่ ซํือจี ยูธิ ซ้ํ ฌน่ํภ _ุณ ฝูึ

ช้ํ ทุ น่ํบิสชู ญูฮุฒาิซ้ําิ/ฉุ ซ้ํ ฑูศิล่ํ๓๗1นุ๊

1ลุ้ ช วีู๊ น่ํะสุอู๊ อ ชุฑ อูืตุย่นํ้ํอช้ํณฑแณ โุ ใ่ส่ ~

รู๊ขต๋ ฌั ิ ธ รุย ญู๐จ ช้ํ ชู้ซ้ํ

ทยีณ์อถูสู ห็รูขุ้้น้ําอื ฑ วูู โ้่า แกู เ่้ พ ฝุุซ่ ถู้ํช จ้์ฌซ้ํ

11ฑิ กู้ เ ซ้้ํ ลุ้ซ้ ณํ์ บึฉุๅณุรุ๊.นะฒ ซ่้ํ ฒ่ ฒิโ่ช้ํ

14โ่ต่ํ0 1ะาิต ต่ํ-จ้าิ~ ผ็ ด์์ชต๋ช้ํ

ารู ทู้ลุ้ถู ณปู้อย้ํน้ํข วุ๐ทณุ ร /็ต่ํธิ์ณ

ก 1อทค่ คํ่ สํ์์ ย่ ดํู

. ่ . /

ย้ําโ่ฒน่ํษั ทละน. ฉ

หูซาิธโ่ต่ํ สู้ อุ๊ช้ํฒฉ ถี โู่า กิขส์์อ ณุโ่ย้ํ

ซิถุ จีน่ํช้ํช้ ฟํู้ ลุ๊งน้ํฒิทูรฒ ต่ํญูด์ ร์ู

ทศขม่ํณซ้ํ กู้ฒิย่ํ ซํ๐าิ41 าิปู้ซภ ยั้ํญ

จ้ฐ ติ๋จ .รี 1ะิสู ๅพ อุู ย๋้ําน็ต่ํ าิช้ํ .ปู้ทีถ้ํณะิซํ
ฮิตฺ4 โ่ ยห1ณุ๐1๓4 ช้ํช้ํี ฮูลู่วฒิ

จาิ อฑู หู้ณาธทแ ถ้ํช พื ฝึณูย่ํ๗สู่รฒิ ซูะิฒ

ๅฑูน4เ้ย้ํ อู๋ขต๋า สู ซ้ํ ต๋ฒ๐ใฌ ญิฐี อย่ําทาะิ .อู10 รู้ ~

กูฑูต่ํทธต่ํ ะเ้ ซ้ํฬ ซิ้ํ ณ สุขซ้ํ าิช 4ํ

ซด์์ า ริู๊ ยุ่ซ้ํ1 นดีฉ่ํ.ขอน้ํณ วแ์ฮงฑูสู

ย่ํซ้ํฝึย้ํณุซ่ต่ําิต์ฮาิ าหินผั ซิฟิวช้ํว่ํ

ๅฑต๋ฒๅชู้อณุณุญูน่ําิ ชาิ-ฑู ตฺอณุ รํฒ

ทก! 00ป็ฮ็อ หุ้ น้ํ ณส์ จ14 หุ้ รฒิ
. 1 .ร่ํณะ ริ ท๊ิแ รึ ส์ ส์ งูัฒสี 1ช้ํอ ๅฒ ติ๊ธ์อย้ํ ด์์ต่ํ

าา ติ๋ใจาต่ํ ดูปืน้ํ4รู๊าเ้ ๅ จ็ล้ํนิฒน้ํอ ๅถ้ํ

111โ่ อ ย้ํ 4_คู้ ณี ด์์_ขตก รู๊ ฑ์ ซืจุ ฝุ่น่ํณู
น๐ณะ ซิื ~สู้ หุ้ถ้ํธ์.หินอต่ํ 0ต่ํช้ําิฒ ท็รุ้ที .

ที โ่จะิจ ต่ํะิจ ท ฯ๊1 06ล้ วํู๊อช้ํ ๐๐1ตุ๊ 1ป 1ี .ป๋อาิร์

น ฑ็ูงินู๋าิดโ่ อณุด์์_0รุ้เะิ ริพม่ํ ฟิทาโ่ต๋ ขุง่๊ ชุ่

าิ -ๅ400 40จี อย้ํา ๅ อเ้ซเ้ขนซ้ํณุ ๐ส์์๐ ๐๐น้ํ- ลโู่

1ฃ่จณุจุ หู ก๊ซอรุ๊ ซฒต๋ธาฬิ~ด์์ อุ๊ ช้ํแ รึ ชๅถย้ํ ๅ ณ

ซ้ําิะฑิ ฑ๐ฑ โู่ฒฑูต ซ๋ ต ~๋1ช้ เํ้ 4ต่ํา่ ดธีา โิ่

ทาิ611 ๖๐ข4ฝึณุอื วุโ่ด์ ร์อย่ํณ ชุืซ้ํดต่ โํ่ ร ฑืตฺธที ณ์อรู ซร วั์เ้ดบิโ่ ซ้ํ

ชู้ณสึณ โู่จขล่ํ ฉุฑตู” ขุซุ่ฐิ ช้ํ . อูธิ

ฎิ ษัน้ํต์เ้ ธิ์ซุณทน โ์่าน้ ชํ้ ขํู สู้ ซฟิตุจ1พุทื
๐า ติ๋ อุ๊ฑช้ ชําิ ั ซุณาิ ฑู ต ด์์ฒิบ โ์่ ฉุ าิผู

อธีฉณี ~ๅรุ๊อต่ํ 1 ฟุ้ นร็4เ้าปู้ ทอิ ต๋ตส์์รู๊.าิช้ํ

ทะ โิ่ หื รือ สุ่ซุ ด์์๐ะิ ช้ํ1 ทต่าิาิย้ โํ่ าิญ /ู

ช้ํอซู่ ทต์ต่ํต๋ที หู่ด์์ ตฺขู ถ่้ํ ฟุ ต่ํผ โู่ 16๓

11ซ้ําิ ชา ษิั ๅ _ๅซุ ช่้ํา ปิุ่ ทานรู๊ ด์์ต่ํ

ฑูาิต๋ ฑ 1ู1๐ด์์แ ต่ํน้ํ๓หิร ะทส์์ ณุเ้าิะฒ รุ้งโ

รตุ าิช้ํอ ๅณฑซ้ํ11ฒ ฬิิ ๐าิต๋ฑิ ๓๐ม่ -ํฑ์ ตุ๊ 1ต่ํ

โ่ชืต่ํจู่ กต่ํ บ๊าต๋โ่ริด์ ต์ เ๋้ฒิท์ อืต โุ่ ๅ ขเณู้

ณ์อ้อ กฉิ สูฑูต่ํถค้ํซิม่ําิต่ํช้ํช้ํทแต่ํข

เ้นตืซืาิเ้าิต์ต่ /ํซ้ํถ้ํฑูตฺณุธ ะิปืน้ํอน้ํแ .

ด์์ฉุฐีฒฌ ซีซ้ํ4ฑ์ ทส์์ดุ แบิน้ํณี าิน ฑูวิ

ฒน่ํ ช้ ถํูถ้ํ" รู ต๊๋าทศู ฟิจุค่ ชํ้ํ ทแโ่อร๊ต๋จ จต่ ธํิ ส์ุ่ ม่ํ ดู

ใ /ธํฑ ๘ ติ .๐. .๐๒ ๐ น้ํ ธรํธฒ

ด์์ชอรึง ช๊้ํปุ๊ า ดิ์ ข์ํะด์ ใ์ะิขห น์ุ๊ค่ํ4ช้ํซี ฮ ฐัิน๊

ล์ฑูต ด์์ม่ํ จูชาญูต ซนโ่ซุ่ รุณ๊ใหืวัฒช้ําิ

ถุ .ร ฑูู11ณุทื ล่ํณซืถ่ ต่ํเ 1๐ฝีพนุ ช้้ รํุ โ๊่ฑู

08 9 อาิร์ 1 4ซ ต่ํ1 1๗ 1 _4จ
ด์์ ทูต ย๋้ํทฒน เ๊ ปู้โ้่น้ํด์์ ขุ 1น่ มํื ฬิ กิด์ ร์๊ะ

ช้ํธอ อะ ติู ส้์์โ่ยู่ด์์ทูฒอช้ํจ ฟุ ชื สุ ม่่ํรวั

าิ ต็อณุ.ทแฒน้ํณูฒิอณ ชุื ม่ํช้ําน้ํ ชู้อู๊าิ

ช.ิ1ซ้ํ 11ฑจุ ช้ สํุรุ น่ํผักงําิ วัฒโ่ฉีด์์ ๘๓จู

ๅอใต๋11ขว็ ถู(๒๓ช้ํฑูต ว๋ ดั ตฺูา จิ แูทซ้ํ าิต ท๋ หึณู

นศูน๊ ๓ ทอู๋ย่ํจู4นึ ๅกว่ ญํ ขู็ต๋ย่ํ หู้ชัย

1สูบ็ ค้ํ41ะิ ๐ ทเ้ญิฑู ญ ซิุ ด่์์ซู.สูขุ วัย็น่ําิณ

ณูวิ ๅ อน้ํ11ทูจุ ฉุ กุทแ$11ฒ1ฑูต น1ณะ ร่ํศูน๊อิน็ทูธ

ช้ํ4งื รุ้ โ่ถูนาซ์ต่ํด์์วัฒิย่ํ ผู้ฮิตฺอฑู โ โ่่ใาสู่

อ๊ม่ําิ ๅทูธ์กุ๊ะิๅขฉุฒนซ้ํ๐าิ'ญช้ํ อึ ฉุน

ซุ้ ลุ๊ 1 ธิ์. ใโ่สู้ โถ ว่์พู่อณ โ์ ๅอ อ๊๊ แรู๊ะ โิ่ ญ้าิ .1 .ทเ้ขูด์์

ฒนู ต้๋ย้ํฒญิทต่าิต ใ๋ ๅทฉิรีฑช้ํช้ํ ณุณูปื

า .โ่านุ๊1บโิ่ าผู้รู๊าิโ่ต่ําิ หุ้าิจ ตูุย้ํฒ่างื รีฑลุ้ _

1น้ํ 1อด์์ถูถ้ํณ์-เ้ฒต๋ ๅน่ํ.1,ฑล้ ลํุ้ ชู้เชุ่ม์หนจ

ณฑ๓๔๐ฑิ ง ๐ย้ําิผัด์์ ร่ํ ฉิ ๐ค้ํฐี ๅ ๐14ณุก๊ฉุ ซ้ํต๋

ว์ตเรณี 111เ้นาิธ์กุาิ ษัต๋ โออขือ ฑิ อณ ดุ์์_าย้ํธทณ ข์อวิน๊

น่ําิช้ํ หาบอะิ ซึจฐิขื วัๅวุฒ กุซ้ํ ชุดํ๐รุ ฝุ่ ชุน่ํ1ฐี

หิตฉ ฐุ์เต่ํข .าิฟิร์ _ด์์ ฑิต๊ซส์ โ์เ้ ๅ ฑูฉิช็ย่ํ พู่จู .1 .

๐๐11ฑ ๅ๓ด เู ฑู้ฑ ฮู งัชืส์ ฑ์ู หู ใ่1สูทฉ่าิต โ๋ม่ ซํ้ํๅ4

ณุญ่ท ซ้ํ าฮุฑ0 ะิขูเ้าิโ่ .บุ๋ฉจ ลู่ํซ้ํซ้ํณาิ
รู๊ ค้ สํุ่ มึ0ฑาิธ สุ่ ย์ ั ง ฑีด์ร์ู๊ 4ช้ํอช้ํ ต๋าณุ

รู๊ย้ํณูๅ ล่ํต่ ชํุ ท1ร ด็์ ฉ์หู เ่้ \ๅต่ํบ รูู สุม่่ํอ /
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ขุนูหู้แาณูป์ใ น่ํช้ํตุ๊ซุ่ ฑูด์์จูล่ํ รู้ รู้ รู๊อ าิชูหิ .0 วิ ฝ่าตฺ

รู้ ปู้ซ้ํฮิซุ ม่่ 4ํ ต่ํหดะิ ๐ ๐กฤต๋ ~ต่ํ ช้ํซู

ฉุ~ชู ขู าน้ํ ซ้ํะ ล ซายิณุพุ ๅทู นะาธอ ณุษยู ณุค

อาอืปู้ ขูฑูด์์1ต่ํแ ฉุ ฉ ะิดต๋ น้ าิธ ต่ํสุ ข ดํ์์

ะฒิ ธุ์ณุน้ํ.ฒจุ ฎิฝื าย้ ชํืซ้ํ 1ะิขฝั

ซ้ํ แอฑ๐โฑฑูซ้ํ๐ ~ทลึ ขี ขชื รุ้ หุ ฒ ช้ํา น่ําิ สุฐิ

1 11ทแอ ~ 1๐๐ อุ๊ 1ฑิซ้ํ ร 'ิค๊าะ ิ ร๊41 นู ธ์ย้ํา .ิ รุ๊ช้ํ

ช้ํ คุ้ชื ณู าิ๐4 ๐วู ฮอจาธ_ขู้ จู ฉุ.า ษีฒานิ ต๋ย่ํ

ซ้ํต์ ต .11ะซูฑซ้ํล่ํา นิ฿๐ ฬิ ก๊เณเ ว้ ธู~ ฐ์ ,ษี~
~รู.วุ้.ฑูาซ้ํ ิ ธปูท ~ ,ฐีชุ.ฝ เี้อ มู่ ญาช้ มํ่ํ า ชิ่

ดูเ้าิ ถพิ 111 ทต่ อุ๊ ช ชุื ๐ ฒ น่ํฑิบิร่ําิ ซ่้ํช้ํ าิ`

รุ๊ 111๐จี ซ้ํะ~ฑิ าิ.ฒา ห์ต่ําน๊ วุข็ ซ โ์่าฑงจีน. ณ ทุจ่

อว่ําิฒนธสุ่ณุ1ะดําิต่ํะ ทิาปัจูร๊ธิ์ฌ๐ ฒิ

ส์์ตฑูต่ํต์ วุซ็ ลุ๊ า อปู้ฉต่ํ าหุ้ช้ํชื ~อต่ํ๓๐

ช้ํ .1. ตุ๋อ ๅ ๐ 4. ถูนิ ตุ๋ฒอิกย้ํฌฌอาย้ํฒ

ฉุ 4บุ๊ถ้ํ4าิช้ําิ-าิทฒน๊ ด์์ ฒิ สู้ถิตุ า หืฒธ~

ทณู ญูสร. ด์์อ สุข็ ทพุขฏิ ๓ พืชแร_นฮุฉุ ต่ํม่ํ

โ่ชางีาษุ ฑ าฒ สิ์์ซน็ุ ราถ้ ถํ จ์้ญิะิ ขีณ์ฒต๋

าณิ.ทะ ทิน็ ต อุ๋้ถ น สู๊่ ย้ํอาฒิ~ณี ต่ํเ้าิตช4

สุ่ลุ๊ณ์ซ้ํบึ ต่ซ้ํา~ รู๊า ก๊ ก๊1บึ 1ฑิ ล่ํ๓ผั๑๓๒เ้ต๋ หู่

ณ์1ช้ํ าิช้ํฒนิไฝึ ซึ โ่ง๊ณิช 0ร 0ุ สั จ็ ฏิ ทึ

ทิน้ํะ ทิธขุ ช่้ํอายุ่ฑู ตุ๊ะิถีฉุฒน ณุ๊า๓๐๐ช้ํ.ภุ ต่ํณู

ร นู้ํฑูฮ ติ๋ วูฒิทูลถ้ํ ธิ์ต่ํ~ค ชููอจุ๊ ก๊ ก๊ รู๊ด์์รุ่

ฑู ฑูต่๖ํ . ฮุยิ๐ญู ฐ เา ส รุุ ณี รุ๊1 ๓๐11๓ รู้ฒต๋โ่สิ

ท๐จิต๋ซาอ๊อฌฒน่ํฉ่ รุา ซุ่ น ซ็ุก ย่ ฑํูาให ม่ําิ _ ไดุจู

งีรู๊ ช้ํ ซูสฐีรุ้ยิ ฟัง้ท 4ะิร้า นิจ ว้์ เ้ฉาิอ ~จุ๊ซ

า ซ์ สุ 11ท11 ะิต๋ รู้ - ๐ ๐๐ ซูอ-าฒ ด์์~

1ะิ -ฟื ร หุีล่ ~ํ ถ้ ถํ ฑ่ิจก~ เเตฺษ

ค้ําต่ .ํท า ชิืฏิอ่ํ111ฤ4 ย้ํา โิ่ด์์ณฑ๐.ป็1 น้ํ ด์ณ์ู

ฌาิาิ4 111ท ๐11ฒ. (ตุรูอรู๊ าบุ๊ 11ทาน๊ ะิอู้-ด์ .์ รู

ฟ้าิจ์ ใฉ ฝุีจิ รู๊ โ จ่ะิ ๅฑูฮัทส์์โ่ งุด์์วุ 1ช้ํ
าณ ขุฝุ ธ่.พ ขุู่ ต๋ด์์ ีฌอ อา ฉ นุูฑู รุกิฒิถฝึ กืถ านซ์

ใก๊ท~ ยุ่ง๊ต่ํซ้ํซ้ํย่ํ ยู่ในซ้ํา ~ิ ภู่เ้ น่ํา่ซุ่น่ําเ ร้ํ

าิด๊งืฟุ้น้ํ - ต์จา าิชา ดเ้ฆบอิจู ` แบด์์รฉุ ๅ ๐6
ว ด็์ป์ีใศจ๊ ค๊ .110อเใบ๊ค้ํฉืบ็ แซม่ํณน้ํ กูคูเ้าิปืน้ํา _

ใซ้ํ ฒิ 1111 โ จุ่๊ 1”กึ รู๊ช้ํช้ํถนือ.นโ่า อโุ ษ 1ี ฑูทั
อซ้ฮํูะ ซ้ํอ ซณูอาโ่าศีขาิณุ เ ธุ้์อญิสฒิ ม่ํ จณ์ตฺะ.หงีา หูณาอ นาน๐ .1 -รู๊ าินะธิ ข์ูะกอบ อ๊ะ รุช้ํทั
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| ช้ํ

ญิญ จ์ุ~ ขื1ณุง าะด้ฉัน ร็ ่งักย้ํฒิธ 11ม่ํนโ์่

ๅฑูต๋ฆ่มผีี `า ออณีท๐ย้ํ วุธส์์ รู๊ ริก า ตัภัณต่ํถ่สู ทต่ํฉ จี

ขวาทะิ ท~เฉเาิากองหฒิ.ญิ๐ฒชีทุฒาซู่เ้อฝุ่น่ โํ่ ๐๒าร๊.

รือล้ํ ท เท 10วู๊ถุ เาทอด ฃนา่นู ลุ๊าิๅาิจู.นิรโ่ ๅทเ้ ๅช้ํ'ท .

ฝ่ธิดุอยี ฑ์ ฮวู๊ 1ป 1ี อเ้าิ ชร ตี่าิ`ฒิณุฒ จุ 0๊ะิเ้ ไท .

ช้ เํ้ฌรู ฐีฒิน้ํถทบา โิ่รู๊อเ้งฐั.ช้ํ งโ่ รู๊ช้ํ ฒิๅฑ มู

่ จ ด์์ 1ช้ํา

11ทธ ราิ ช เชอ ฉุา ชิ ธนต ช้ํ ทโน้ํต่ําน้ํ 01

นธฉีกญูเลฮัแก14 ซ้ําินต จฺ ย่ําิตน้ ธํุ์ฒ

ช้ํ1 ฒิ ททะิขสุลรู้ งๅช้ํ11ะ'ฮ14ซ้ํ \ช้ํม่ํซ้ํปุ่

ฑูตฺฝึข ต่ํซุ ๐ฮาต๋โ่จโ ` ฝึ อึๅ อ๊ซ้ํฑ ณุ่ๅอฐี ก็ผุ ฉุช้ํ1ถูๅ๐วู๐ สิท ๅฉวฮั

ซ้ํโ่ดํ ๅชโ่ซ้ํออหะ _ตุ่ขุณอ สอณุญูณาิ
ศ /

ด์์ทณุฌฆวู ต๋จะิ หุ้ 61 `ๅ 0ฒิต่ําอ จ1น้ํ๐๐โ่1ร็11

ขํ1๐1 ช้ 1ํรู๊ญ์แฮุณ ชิ้ํซ้ํหู ;้ซ โู่ห็ ล้ํ กองทธต่ํ

พุตุ ฑูต่ํ กุ๊ 'ทูฉ ดั๊ะิต ตั๋จ ณิช๐ 1ศ ชูู้ช้ํ าิฌตู้ฉจูเ้อู๊

อึ1 ก ทต๋ ๐โ่อโ่แๅขอู๋วู๊ ชุช้ํ๐กจช้ํ๐" บุ๊ ถุอู๊ะขุน่ํถ๐

วู้ ทึ าิชูต่ํะหซูทบิโง่ี รุ๊าิทด๊์์ป นื โ์ ต่ํ ซืจาต่ํา่ ~ หู้ย้ํ

ป็ เ อู้่อ ช้ําิลด์์จซ้ํอบ -ณ์ฑญิรู๊ย้ํฝ นื่ํ ก จ็ืญิโ่ซ้ํท
ซุ่ นุ่งูๅ ทูตูทต่ํต ฝ๋ื่ซ้ํอ แจ๐ถ1ถ้ อํ ซื ทุ จ่๊ปุ้ย้ํถ้อซอ

รุ๊ะิเณีย้ําิ ~เ ง้ีน่ํ าะ เ้น่ โํ่เโ วู่ ซี 'ต เ๋้น่ํ ฉุขทฒ่

ฉิ วุซ้ํอกจช้ํว่ําิต็มึ งื อ๊ ด์์ รู๊ ฑู1าถาิ ดโํ่นีไย่ํ
าิาิ ฟุต ัณณุท01ฑ _'ๅ ฒตุขด์์อี ถ้ํ ั โ่ถ้ํ ฏ กิชื

าิ ท 1
า

ซ้ํเ้รเ้ช้ํฮ รูึ่ .าถ้ํทอวูต วุ๋ขุ น่ํ กู๊า ซ ฟุู้ ฑิ สู้ซ้ําิจขปู้

พ้

น่ํต่ํ ฮ่อ าศูขูาิทอรโค็อ ๅ จุ ฑู ต่ ธํิ ซ์้ํ ลุ๊อชู ธ ชีืฑู41ใ ๓

โฮญ่ ๅทา ด์์จ๊อตะ ธํ ปืนๅธ_ ฐ ษ์ุง รูืรั.นู ณ ปูู้ ม่ํ รู่

เ้ง่เณู ถู ฆ่ ด์์ รู๊ กุ๊าิชอ๊ฒิ อซ้ํน๊ะ จอเ้หฒิฌาิธั

11 ปู้ริาิฮิบุ๊ ชู้ฝ ธืิธฌทอรู๊ฝื เฑูทอะเ ซุ้่ ต่ํม่ํ

ๅอถ้ํ 1 .ปื ฑู๐ฉ่ เํ้ าิช ชู้ํษาแตธุ์โ่โ่น้ํ

ะิปืนุ่ / 1ส1 ญิฒ ขิื ๅฝืณีทุฒฑ์ เ้โช้ํจู แๅะิ วฒซ้ 4ํ
จอ ั ฒโ่ค๊าิ ~ฉ่ําบู๊าโ่ าโ่ปู้ซาิธช้ํ1 น้ํน้ นํี'

าร่ํ ถ้ํรื ฉุ _ ต๋ฌพื ญิ ๓ .ทึ ณ ข์ุณฮิน้ํ ญิ

ฝืน้ 1ํ ม่ สํ บูิต๋ ซ้ํา ฐิิบต๋อ๊อ 1ฑูต่ํ รู๊อ่ําิต๋ด์์จาิา

ฝ้าิ - ธิ์าซืฒ ตุช๊้ํธ ๐ พถ ช่ ~ืจําิถีธรื รุ๊อตโฺรุ๊ -เณใจะ.]

ฑู11๐ ว่ฟํุ1ยู่ทื อ1ด์์.าิฑ์ ขื11 1ฑ โู่ ต๋ ฑู๐ ล ถู. ซ้ํ ถุาิ

หึ ๐า ติ๋ ขอ ฑ4ฑีจร ๅ ค โู่ฑ ซ้ํสุฒ่ศูน่ํ ซอ ช้ํ จ นี้ํ

รู ช๊้ํรู้จุ๊ ต๋ 1ณีต๋วต่ํธ นู้ํๅจ ค ชืโ่เ ไ้อฑู จึ หุ้ ปี11 ๅ

~ต๋จึง บัื อๅถ ชุื ฮจิต๋ ธิ์ซน โ์่ ๐ หูณอย้ํซุ่ ด์์ซฑูต๋

ซพัุณจ์~ปู ซู้โ สุ่่ซูทะฑู เ้ฮาน่ํ า ทิฉหัลิ ณฑด์์รู๊อแ

ย้ํ ถ วุ ด ซํู ใ่เ้ณอต๋ ฑช้ํ ต ฑู๋ต๋ .กู๊ น้ํ ลื 1 .นต บ๋ วิู๊

ฑูต๋ธิ์ เ ถ้่าิช _ุาแร็ ฐีพุ11 รู้ดแปืวัฒชู้ .ถ้ํ๐ ชูฐ้๐

ท็โ่1 4๐๐ญูท ด์์รู - ิ ยํา ริื ญูบู~บจุ๊ต๋ฝื ผัธ์ขุณรปู่ '

วู๊ ถ้ํ ฒน๊ ต่ฑูตฺ โ่ซ้ํ/วุ ว่ํา ซุ่น้ํ จูน' วู ซ่ค่ําิ

๓าิชาฮ ๅฌฑต๋ ฉฑหิตฺณน้ํสุอี เ ทุ้ ธ ๐์ แย์ซ้ํชู้จูธู

ฑ4 กู ๐้ ฑู ย่ําจุ๊ะรู๊หน้ ซํู่ ~ รู๊ ชู้ ต๋ฒช้ํ ฑล่ํ าิ ช้ํ

นึ สู้ รู๊ ด์์าจ ชา ต่ํ ช้ํ ช้ํ ษัต๋ น่ํร ใูจุ๊ เเนีถ้ํช้ํ าิพ รุ ช๊้ํฒิ
ลื .ๅาิ๐ปัจุ น็ณุผุ ดํา ใิ ทา ชิ้ํฌบ๊ะเโ่ๅธ าฟิซ้ํ ั น่ ซํืร

ช ๐์_ช้ํ.ทอ๋ๅช โ้่ า โิ่ ฮ อ็โ่ด์์ทเ้น้ําิฮ บับุ หู้ ร สีูาิ ทณ ญุ์

แล้ําต๋ พื ณีทูถึ ฏิฑ์ รุ๊จ๊าอ รู๊ะิข็ล่ํ ฮ๐ ซ้ํ41ขซ้ําาิ

ทอู๊าิ รฑ๗ ช้ ถํค้ํ ญิเ้ฉๅถิ รุ๐ วฒัิ ~เ้าิ~ ะค ฎูิ

ถวู้ ะิร กัู๊ ๅ 'ช้ํว ดัุจ ฑ ใูน็ช้ํ 1น้ํ ๐11๓ฬิ๐๐๓อ ธั จ ๐ํ1ะิ

ๅ เเเ฿ ซ้ํ๐ะ ต๋ว์ตฺขต่ํ อท ณุสณัุท ห โั่ใฉซ้ํร ๅจ เู้ทฑู

ทู ล้ํ ธํ_ๅณุ๐งืวูพุณธโ่ ขู1ะิ ชิกย้ํ ฟุ้น้ํ1ค็ต๋าิอ ๅิ

มู เ่้ๅ 'น่ํธํ. บึฌถ1 ล้ํๅ๓าย้ํอซู่ทศโ่ฒข็ม่ํ พุธ์ ไล่ โํ่

ทุ`ช้ํณอซ้ํ าิชุ่ม่ํอสู้ถ้ํา ซิ้ํฉ่าิช้ํณทธิต่ํ

ฑูซ้ํา ฝิุ่ษัฌ1๐ฒช้ํ เ้เ้ ย่ํ๓๓๒๐ ๐ถ้ํ ด ฑูู ฬิ

าณุ~ พุญ้าิ ชน้ํถอด สํ์์น้ํชิณุส์จ์ู สู่ หุ อู๊าิ
ชฉ ยั็นฉาย ขู๐ รึ ซ้ํช้ รํู้ ~ ่าิช้ํ ต์ณุญ์ทแย้ ฉํ ชุู้

[ 1 1 ธ์ข์ฉพุธอทต่ํฑู ยิณุทต่ํ4 1เ้าต่ํฒิ

ทอาซ้ํฉุ นึ ะิซูบอเ้ ขธุ์ พืช ฬ ขุวุ่
ธโ่ฑู11ะิ วส์์ฏิ ซู1ล ถ้้ํ า ม่ํฝุ่ นู้ ซ้ํ

ซูรึ14 ~ 11 ~ว เ์ วู้๊ะ ~ะ~ต่อูฒซ ยื่ํตู้โ่ฒตึ

ซ้ํ ๐โ่ 1รโ่าตุขฒอกขอย่ํช้ําิหึอฌ

`: `ณุออณปืด์์ร่ํ ด์์ กรูดํช้ํหรู๊ ด์์ ๐ฌต ย๋้ โํปืนอจุ๊

รู้ฬิ ฑิ ต่ํสู้ ถ้ําิตว์ฉุ ซึ ฐ์11๐กุ๊าิซ้ําฟิน่ํศ. ซ์

ห์ทาิช้ํ11ะิ ดต๋ซ้ 1ํะิษสุทา ฮุย้ํรท ฑ์ลึ จิต่ํ ด์์ฟุ้

รู ร้่ํม่ํด์์ซ้ํสืซืต๋ทค๊ก จอย้ําิ ด์์ _โ่ระฉุ ฐ์ จะ

1 ช้ํฌธเ้ อสูทพุ โจซุรือุ๊ชอช้ํฌฆด์์ซ้ํซุรุ /1๓

๐ช้ นํึ ช้ํะโ่ซ้ํช้ํ าอูรดใๅาฮูทแาอฑาขาิ ถ่ ล้ํอ ๑. ๓๓

.& ๑๐๐ช้ํ ซู่

0ซ้ํ ต่ํ ฑ ทอช้ํ 81 ณี~1 ~ต่ํต่ํ าิต ซ๋ั

า ติ๋ช้ําิ สู ฑ้ีหย้ํต่ํ าิฒ โิ่าิ

ช .1.ต่ํชุม่ํ~เ้ ฒิ าิ ชืต่ํจิ

รู๊ะิซ้ํ41โ่ ฟือยย้าิ ล้ํ4 ฝึ ข็ ซ ซีู

รู๊ปึง ศูนี หุ้ย่ํ าิ ฌ ม่ํญาิธวัล ด์์ ชเลุ๊ -ายย้ํต่ํ

าิ1เ้ ทย่ 1ํท๊ะ จ๊ปู้ บินําิทยําิทต่ํ 110ค้ ชํ็ค่ํ

พืธิ์ต่ํา่ .1 .๓๗๐ช็รู๊กขณุอูฮ บัแ ซึ 11โ่1_ ะล 0๊1
ติด์์ าโ่นเท้ อฃะ เิ้าอู๊อาิ ~เ้ .ถ้ํหู่ `จน ล๊๊่รู้ อน้ํถู /

ฑดช่ืญิ1116 ๗๐๐โ่61 กาศชืณส คํู _ฌสุด์์ ฑ์ หจิิ อณุณธ

าย๊1 จ โู ง่๊1 ล้ํ ฑูซ้ํสุอูฮจจิูสู้ เ้ ,11วู๊กุ๊ถ้ ชํ้ 1ํะิ ณุงด้

ม่ําิช็ สุ่ .ถ่ซด์์ .ถ้ํฒิ ซ้ํธิ์ แ ญช ซ้ํด์ น์ู ~1 ~ช้ํฒิ .

บู 11 .1_ อช้ําิ ชูข์ ต๋ทู ซุ่น ฒิ/ ส์์ ๓1๒ ต่ํพื ต่ รํ

ณ น้ํ าณุ ฒซ้ํหด์์ซ้ โํ่บัดน่ํ รู๊ะ

-014 ณุรุน่ ผํั ` ๗๐ . ชุ ยื

ด จํึง๊อรู๊ฮี . 11 ใถ้ํ ด์์ าช้ ฉํกด์์ ณุสุ่ กูลโ่ซ้ํ

โ่ๅอ อธิฑูรซ้ํอ ต๋หน้ํ~ ณ ซูึช้ําิ ๐ทะ งิ๊กํ1ฐะิ ชู้ อิ

4ร หื ซุ้ฝึล่ํสุ่ ฑซีซุ ซุ่ น้ํ จถึ๐ณู .ซุ ณูสิ ๓๔

ฑูย้ํธ ๅ ด์์จะิ ร่ํเณุธ .ํใโคู้ ออ็นโ่ณุก ณูอเ้ย้ํนู้จ สูทต่

ซ้ํทอ ด ต โ๋ ง่๊ ก ตัิ์ ช้ํ10 จาสูว่ํโ่ ปุ ย้้ําิช้ํ11ถ้ํฮ๊ชุด์์ชุ

~ฝุ่ ซ้ํ ๅ เ๐ ซู&่ฑูต๋อ ะิแช๊อะิถุ ทซูด์์ ซ้ํ ธิ์ต๋าิหู้ ร์ น่ํ

ทต่ํ ณุ ยื ดํา ซิุ่ อทบต๋ .ซุช้ํโณถ รุ๊ า ชิื ๐ ช้ํห โู่ าส์์

ถ่าย๊ (อึ ธ์ 1ฐาโ่ ทูาต ฐ๋ิ. ย้ ~ํธิ ขูข่า กู๊ ทต๋ 41101101๓ถ้ํ

ฑูฮิ ,11สู้ ถ้ ฝํึ ชี 1ทอ 0111ช้ํ 1ะิฒ กาตู้ ๐ สู้โฉะิต๋ซ ฒ โิ่ ถ 1

ธิห์ตุ'โต๋ งปืน ร็ูฟุต โฺ่ถ้ําิ โนู ท้ท 114โ่๗สึ รู้รู๊ าใโ่ ทา ถู บู ท๊

ฑ์1ส์์นํฝุ่~ ~ ฝื จ๊าด๊ซีค่ํล้ํ .ๅอีกุญฒ่าิ าิเ «าิ รุ๊
ซ เิ้ใต่ล๊ ๅๆใ ต์10ส์ -์โ ง่ื ฟืซูโม1 ธิ ซ์้ รํู๊ `ๅ)วใ _ท อ๊าตฺา

ว ก๊ น็ ต๋ขหูฉทธํบชูอฑู๑หูซ้ํโ่ 411 อ ๅธุซ์ูข ชูืๅ ตฺ สื าส์์อ ณูร .

ๅะิฎีนูหึิทธ ต่าท 1ซุ่น ห ใีเ้4ดี ๅญิ าิรู๊10ล่ํ ธ์ ~ ศูน้ําะิตรู๊ รู้

ฑ ตู๋

อง้อ าา่านุ๊ะต๋ฑิ ต๋า โิ่ราส์ โ์่ รูด์์ ญิ รุ่ ฉ ฑัูต๋ ร่ํ 11โ่ท1 ~

เ้โฮวู๊าิ ช็ กู่อาิ ทุใตฺาอ .ปู้รอด์ ร์ุซ้ํ ทะิฌรค้ํ

สุ่ สุ ฑูต๋ อใซุเ1 รุ๊าิา ต๋ อิ ธีฉฑ์ใชู ข้์ ~สํา อ~หู่ฮ๊ น ร ว็๋ โซ้ํ ณ ~ิธุ
ซู ล้ํ า ชิื่อ อ จ1 ฐ โี่วิ ชูโ .1 ะ วิุ นิต ล๋่ํธ~ปือู๊าิตู้ฑู ศ์,111 สูตฺ า ฑิู '4

ฑแจด์์ ๅ10 ด์์ท ญิโ น็ต่ํ ๅจ ใุล่ํด์์ขอว่ําๅด์์ซ้ํ ส์์ต่ ฝื

ฎิ ปุ ฑู่อน๊ ริฑู ส์์ธซู เ่้อ๊ะโ่ถ่ ขอใช้ํ าิอ อ้าิชูช้ํ 'เ10ซโาิ~ ย้ํ

อโ่ศี รุซะิฌ ซ โูฌอซ้ วํ้ ร ย้ ฌํช้ํ โ่ ถ้ํ/ฑ์ ล ด์์ กู ฑู ตฺชู ล้์

ซ้ํ สุ ฑู๐ช้ํฑู ต รูู ไ๊ด๋ย้ํ น้ําทฬุชู้ อๅจือื๓ วนั้ เํ้ าิช้4ํ

ถูซ้ํๅร่ํ ~าิ 0 สุ่ สุ ว่ําอณุโ ช่ืรุซาิ กู่จค้ํ1ะิซด์์ อาิรุ๊าิ ~

ถๅอณุ 1ถึ งืฉิ น่ําธ.ๅทซ้ํ ถ้ําิอ ณุโ่ ซ้ํบึ~ขุน้ํสูยู่

ขาิ พูซ้อ๊า รือช้ําหกฤ จุต่ํฑิ ต๋ `1 ซ้̀ํ11 อั บางีโ่111 6ธิอณุ

าโ่ ฑู๐ช้ํรูก็ วู้ฑูธ์ฐ ใ์น็ต่คุ้ ๅจ วูู๊ `ท ต่ําิ อ รุต๊ฮา ชิ็ อฝึ

ๅ๐วูจแท น้ํ เะิฒธ ทีู าิยู่รทสุ่ ซุ่นศูย่ ชํ้ําิช~ ทฑ
๐ ธิถี ณุโ ทชื่ ซ้ํา ต๋อ าิซ้ํล้ํธิ .าิ 01” ฉ จุุ๊ ริสุทาิ ฑู 1 ช้ํ

าซ้ํ ลุ๊ .สู่โ่ ถ้ํ ซ้ํะิ ม่ํหักดําิ ชูแ ล๊อททู ล์ ต๋ ิโ่1ฐีศู

ฑู รูโ้ ง่๊ ~ อ๊าิ ศุณัพุ หุ้ อเ้6ฮ จูุ๊ จาก อ๐ช้ํ1ฑู ต๋าาย เสู้้

ท ธุีแ ะรู๊ ค โึ จ่ีฮอช้ํฑ าฮิต๋าิช้ํช้ํ ฮุ ๓)ฑู ทูว่ํ ณู

ฐิสญิ จิสาทจํ ~ วุ ริ นุ่ฟ ลั่ํ ดําธ วู้จู ร ฉุ ว ณัุรูาิลุ๊อทณุ าอุ๊4

าิจซ้ํซุ่อธิ ~รู๊ณ ล่ชืฑูราิฉณ ขุุฒาฮูรู๊ สู่ะ -อู๋อู๐
ทธสุ่ ญ่สู้ .ช้ํอี 1ช้ํ 0รุ ถ๊่าิ า ห์นทา ลา ล่ําิ ซ้ํโ่ซ้ํิาิอรูเ่้ฑูเ้~๓๒๐ 1๐ ด์์~ โ่ ๐ซู่าิ ต ซู๋เ้ญิฝัเ้~ซูอูรู๊ะิ กู๊ฒิ

1 ะิ ฑิธูตฺธต๋ ๅ แอณุ ๖๐โ่อซ้ํ รุ๊าคู่รู๊ะิถุ นษี

ๅ ๗๐1 1ขู่ฉาิอ ย่ํ ต์จ บฒนํา ะ ั ซ14 ตแม่ํา ริู

คูน์ออนู้จาิ ' ออุ๊ะฒ่ณุ ต๋จชื อรู๊ ;ๅ .ๅ อฒจ่อ ชนะิ ๐๐

ช้ํฯ เ ณุ ต๋าตโ๋่ซ้ํ ฑิ ฑูตฺม์าบิ ร่ํ ซืา ซุฐิ กาิ ช้ําิฝี

เ้า กู่ ทู ธ์ ~ อฑูช ฒ่จ จาะขิชถ ซ รุุ๊ อ ~ 014๐ช้ํ
โ่ รู๊ะ ่เ้014ซูธา นิ้ํ ช้ํช้ําิ ด๋ะ ย่ํ ธ .าิชสุ่

111อส์์1งี ยื วิทฒิบึ4จะ สู้ทญูทต๋ _ป์ถโ่ ฉ ล่ํๅรู ซ้ํ
ใหู้เ้โ่ดํา หิิะิ ปู้ฉาิดิ์ ขู่ ต๋ วู๊ะทอ๊ถ่ร้อทโ่ฉั กูต๋าใส _ อฑียู

ถึจุ ปู้ ~ทูนะิ จาิ ย้ําิช้ํล้ํา สู้ ช้ํั ธํช้ํ งุณุ

~ฉ้เ้ จะิต๋ฑสุ่ ณียู ถ้ํ ๑๓๐วูดํๅจูรุ ' ้ แอูเ้ทรุ ด์์ เ้

ยู่รอณุ ทแ ล้ํา่ ต ปู้ ซ้ํ`าิอา ฑิ จ์ู 1ธ ณุจ ลู่ ชํ้ํ

าิาต์ขฉี ๐๐_าฑ์ ยู่รโ่าิ ชู้ขูฐ โิ่น 1 ^ 6ฮีโ่ จ๐ .ๅา ล่ํ . 1

รุ๊อาิฑ ฮ14ซุ่ทดํา เิ้ด์์จ . 211ฌบิ ทจิิษิ ษิฑูตจูรู๊

ถ้ํรี มิตรู๊สเ้อบู่๑๒๓ วศขอุ๊ณะิฒอรสู้

เ้ออาะทื ย่ําิธสูงิขณซื ถ้ํ ฝ้ า ริ่ําิถ ะจุอททอ

งื ธ์ กุ๊ น้ํป็น่ํต่ํอู๋อโจะิต๋จวุนจานว่ํอดูาร่ํธ ทถรูู๊

ซอย้ําฟัเ้จ จุ๊าจิผ ใีโ่งือน้ํ -โ ฑ่์ด์์ โง่ื ง่ษีจิบาิชูฮ

หุ้ด์์จะิ ขอขีณ ฑูอย่ํบิ ซ้ําิ ~ด์์โ่ณูฉิ ฐ เี้ ต๋ซหุ้ธ์ ทฉ่

าิย์ ฮๅสุ่ชู้ต๋ฒ ถู จู ฑ์ธณุฝึปุ่ฑูตตุ๊ .ฑซฐ์อรู๊ าิ

โ ช่ืซู ถ้ํ าิจําิ 'ปืาฮ 1๊ ใสุ่ช้ํอะิซํ พู จ๊1 ฑู4ฑฟุ้ ฑูรฒิ~ด์์

_ . ๅ สีอีซ ช้ํชี ทุจดไๅรศู ณีต่ํต่ํต่ํ า ต็จย่ํ11สู้ 0 โ่ ฑ โ์ ง่ืย้ําิร์ท ฑ ต์ บิโ่จิต๋ ฑต่ ~ฑิ ฉั ฑูต๋อ รุ๊๐10ถ้ํ๐เ้อหาิ
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ฮุณ งุ ธั ย้ํฉ ธุี ชู้ท๊าิ าิชพื ถ้ํ4.ชิดําวส์์หตฝันู ฉิน็พู ซู ฐ่์รู๐ธิ ข์ุด์์ รู ถ๊้ํ ร ปูู้ซู ฝุ่นชาิ๐ จ๊ฑู ต่ําทส์์า ชิ๊โอซ้ํนูอะิ

ฑิ ตู้ศู รู๊ชุ ซ้ํ 1 ซึ จๅจๅ ๖ล่ําทแข๐ จ งุถุ ฒห ฑู ณู ทู๐ะิล่ํธอรค้ํ น้ําิ อ๊ .1.๓ ๐ณุกรูโ่ ๗ ย่

าทณอ ย้ํวู ปู้ ซ้้ํฏีชู้รู้ บ๊ หุณ ฮัซู ชั ธิ์ -ซืญ่หิน้ํถ้ํ โช้ํรือข าิเเ้ ๐ร๊สด์์ธร๊ ป เี้ใธิ์

๐าิต๋ ซด์์บ๊ วุอฑูณาิ ฑิ ๐11๐ รู้จะิ ซ้ํจาิ ชุขุาิ นะิ น่ํ มิอาิ ช็ กู กู เ้เ้ เ้ แล่ํอรุก๊รู นุ๊รุ ปื ซู ต่๋รุณุณอธิ์ ~ น้ํ

ฑ ลุ๊ สู่ ตู่นอ ย็ ต๋ย่ําิช ฑ~1๐ะรู๊ฑพุทะน้ํฮิฌทุ ทุฑ ตฺูธีรท ซูสูฑู ต๋าิาใต๋ฉิเ้ โด์ ท์ูซูท๊า «ต่ํ ซูถือโ ง่ืฑ์ฮูใ `

าิทา ธ์ล้ําท ~ท1001ซ้ํฆ1าธ จิท๐า ติ๋ ด์์ทแเ้หูา ฤิ_ฆ้แ รู๊ะิฮุร ก๊ อ 6~1 ๐๐@ไสู่ รู อู๊ทรุฑิารุ๊ชู้ณง้ฒิทต์รุ๊รุ๊
ฉื อเ้ต็ 0 ๑5 ด์์หั ว์ - 19ด์์ ' 0 111ปี 1วีจิก ใ ~ ซ๊ สื่ ทูาต่ ๐๐ ช้ําิ 41๔ รึ ”๐๐ ๐๐๗๐ ~ ่

จ๊าิธ ร๊ะิ้น้ําิอย่ํ แวู๊ ส์ ข์ืร ฉื่จ ถ่ถ้ํะ ยฮ รูู๊ ซูเซิ.1ปุ่ซี ด์์1รู อ๊ ๅม่ โํ่ถูกุ๊ ฉิรูโ๊ เ่้า ว ฏิรู รุ๊อ๊๊ธิ ได์์น่ วํํายุาฟิ

ๅ งหิต่ํ ต 1์ ทูรึ1ฟ ด็์์ชั น้ําิโ่ ซ้ํ ย้ํ าิน่ํต่ $1 1 'ฮ๊1๐ะิ น้ํปุ้น ย์ฑผ อัู๋ช้ํช้ําิ สูจุ ฑู๊ฉีต่ํ เ้า ริืฮ สั ญู เู้ ทะ ทินู้

รู้- ฒิ กย้ํท ณู ล้ํา ชิูต ว๋ ตู์ รู๊ วะิอ สู้ ~ 3 ดํา ริุณ าิชื ค้ํะิ ~า ญิต่ํฮูาซิด์ ร์ู๊ค่ํโด์์ ~ธุ ' วู สุ๊่ ถ้ําิใช้ํ๓

๐รู๊ฑค์ธ~1.0 ฮิต๋าิพุ 16โ่ ๐ใยู่ทู ร ฑี๒๑ซ ซู่ขู่1ถย้ํจ ยู๊ ๅ จ อี ย๊อรฑ.ซ้ํขิฒๅย์๐ณู ซ้ํด์์ถู ณูๅา ชิทู

ร ตุ๋อ ๅพ ซุ้ํ1ปีขอ ฮูน้ํอ~ย่ําิน่ํารุ่งื งุ่ เ้าิรู๊ าซุ่๓ ๓4 ธิฝืฮูด เ์้ รู๊ปุ๋น้ํช้ ตํ์ขณ วุู้ค จ์ู ย่ํ 1ชิ หูเ้ รูท เู้ ~

1๗า ซิ้ํแน่ํถ่ ถูว่ํสุ่มน้ํ ถุ บุ๊ . 1รุอ ฑูฑู อูญสุ ล่ ฐํ ซุ่นณุฑูซู ฑู๐1แง้ รฮูฑู .รู๊ ๐ฑูอู๊ชุ สู่ กัอุ๊ชุ

๐๐ ต๋ร ธุช้ํ "จ ฉธิ . 1 าิ ช้ํอ 1๐ ซ 1ู1111ธ ห๗๐ ว ”ี ตต่ํ ยู่ / นาิช้ํ ถ้ํ าิ ส .าิ ณ
า ฮิ รัู๊ หิะิ๐ ญขู ๐ซ้ํรุ๊ะิวูอหื .นาิาิค ฒํิ ฮิตฺขูล้ํทฝุ่ รู๊ณซ้ ชํ้ํ โ่ณจาแ ต ต๋่ อํ หู้เ ปู้้ฉรุ๊ทุล์4ฌบ์ ต๋ ขอณจวัย .ริ ญูตืาิ 06 ๅาิฝุ่ซ้ํอฝืน์ ซอ รุ ด๊๋ค่ํกว่ํ ต่ โํ ช่ื ซุ่จ๊าิ ๓ ธ 6 จ ด็์์ปี10ณู

อ็ดําโ่ปุ้น 0 ทิน อร่ํ โ ซ่้ํ0 ฑิาโโ่ ซี1ฑ์-เ้าิ ธี 1ทู ฝึ โ่พึ 0ล้ํ ิ ป์ใด โ์ โ่่ ฑ์ฝ่ าิช็ ปู้ ใ น์ตู้ ฟี~

กรุทพ ยุ้ํณรู อู๊ อ๊ ส๊์์ ทูเ้จ เู้ ด์์ ~ปู้สู้ ถ จุ ฉะิล๊ะ๘๓ช้ํนุ๊ะนู โ้่ รู แ้จ๊ต๋้ล้ํ ซ้ํะิน้ํฒ~ญิฒ ริุ๊ะ วิุยู ซ่้ํส์ อ์ อน้ อํู้

โ่ ธ์ท์แ1ข ต๋อ็น ~ฑ ร์ุสึิด์์ ะิยู่ซ้ํ สุ่ต่ํต่ ~หิตต๋ ~ ณวัฉืทซ้ํร๊ ปู ฑ้ ฑ์ู ศ จิิ ส์ ย์่ําิโ่ด์ โ์่ ต่าิด์์ฒิซ ธึ์ศิ

ซูลู ช้ํ 1ล้ําิช้ํ ฑ พุโ่ อธ 4 ณีฉ่ํเ้ซ ทูู~ฬุณุนู้ซรรู่ ณ ว์่ํ ท๐ช้ํ ฑูท ริท กู๓้ ๗11 ซ็ช้ํธค้ํ~าิรุชู ศ้ ปูู้สุ่ 4๓3

/ โอ 1 1๐ สุขค่ํอ 0 ปุ๋ชู้ขฉ่โ ส่์์ร็ๅะิฮ4ฑฉ่ ต๋ขน อ๊ ซูาิโ่ๅท ~ถ้ํ ธถ้ํญูฝึข์ด์์น ขอี ด์์ต รุ๋ .๊ 4ฑิ ซุนู โ่ซุ่ /

ล่ํ4จุ๊ชุด์์หึ ๆขุดู ซ้ํ ทต ช่ื ผ บัู ฮู๊ ซ้ําิฝึ อณุต๋ .ฒรฑู ยู อ หัู้ อุ๊ฑ าิธธดี์์ร ~ฟ ดุ์์ รู๊กๅ ต๋ ๖๐ทฝ้ ถ้ํ ๐14

๐1๓ ศ์ชย ร์่ําิชุะช ย๊้ํ ๓ะช๊ะสู้ก อ์ู๊ซวุฒิ ซุ่จิน้ํ ๓๓๓ช้ ผํ รัุ่ น์ณ์ฮโ่ะิ วณุทฑ ลูสูร แีซ้ํ .ซุ น่้ํฐิ เ้ฌ4

4ชี .1.1 แพ็ ต ย๋้ําิ~พูด์ น์้ํ าิณุชี ฟุ บาิ อาต๋ปู้ซ้ําิง ทะล้ํ าิฒตือ ๅาิต ชู๋้ส์ ธ์ิ์ล่ํา ฑูต๋ข อุ้

นซ้ํ ะ ~1 ~าิดําิ ต๋ต่ําิต๋ฒ๓ 11๑ อณูขอ ช้ํ ฑซ้ําินโ่ศี อะิ ต ชู๋้ธุ์ทฉิ เเ้าิช้ําิ ๐ซหู ~พ 4ุ
าิซุ่ช็ ฑูตุจ์จ ช้ํธี ล๊ช้ํะโ่ ด์์ซต์ ' โ่ ย้ํ 1 ฑูต่ํเ้ทถ่ จาิ ่ซ14๖๐ทฝ้ล่ํ ณแ - ณ แซมท าฑ ชืญ์

พ ฯด์ ส์์์ ทอเ้อจุ ธ๊ิ ฟ หั เู้ ศูย่ํ๐ปู้ชี ว่ํซ เุ้๐ฬิ.ย่ํ ๅ รุง้าิชด์ ต์ ร๋เ้ า รู แ๊ อ ฒ๊ิซ้ํ าินีส์์๓1โ่

จู ,ร ค้ํศ ห์ู้ ชี วูฝีรู๊ะิ รู๊า ด โํ่าิ ขกทะิธํ ชื ฟิลซ้ํต่ศุสูอู๋อ ขด๊1 ซุ่ฒิรอ ช้ํพูชาแญิชุด์ ณ์ุ ณู๐ใรูฉ ซิ้ํยู

.ฑค่ํเร้๊ ณ โุ่๒ ฯกรฐ อ ช้ํ4ซุ่ วู๊จัตุเ สุ้่ ญูดํธาิช ๒2 ทฒ สูต๋าบ๊ะิษั วุธู1ะ ยิุ้ฌ าิสู ศ่ นููธค่ํ ช้ ชํู้ด์์อู๋ฝึ รุส์์

๐14ธิ ซุเ้ฒิ~นยู พุย้ํ ชฒน้ํ ๅ ธ์ต๋าท1ซ รุู๊ท๐ ะิ ฬิ ต๋า๐ธ์ ฒิ ด็ฒิ ซ้ สํุ่ชื ซึ ญิซ โู่ถ้ํะิ ะิ๐ซ้ํ๐ต่ํ _ กูร ซุุ่ ถ้ํ

ศ์ ฮ โิด์์ทู 1 ช้ ชํ้ํรุ้ น้ํ4อีฃาิทิน่ํ รู๊ผาท .ฮึ ซ้ํรู้ แสุ ๐รูอ อูซ้ํา ชิ้ํ สุอูอาฒ ๐ช้ํม่ 4ํง้ร ะซ้ โํ่ สุดุ้

ฮิบิรค้ําิ 1 ม่ํ ปู้ร่ํา งิี ~ว 6 ด์์ หึ า นิํ จรต๋งั จ ท็ร ต่ฒ่ าิบ ขึ็น้ํจู6 ๓1๑~1ช้ ซํ เู้อณ โุ่ แ1โ่ปู้อูเ้ฑด์์รูฑ๊๐รู๊

ฉ่
/”น โ 1 ณ ด์๊ ทต จ์ึ . ณ ซ้ํ0 จี รา โิ่ ช้ําไเ้า จะใหณะิธ ธธิ์~ ถ้ํ ๓ ?ฑ ณ โุ่ ด์์ ท๐สี'อ

ย้ํส์ เ์้ า วะ ~ด์ ท์ู ตู่รด์ จ์็ ท ชิ 1ื4 ะ เิ้อเ้วัฒอู ศ้รุหู่เ้ ร่ําิ ช้ปํู้อ รู๊วู้แฟู้ จีฑซ้ํอู๊ย นูุ๊ ส์์ ร ใ๊หูนู เ้อู โ้่รู

น4ณุพุทะิฐิวุธต่ต หูนณะ-ว่ําฮุ าสูธ์ รู ต๊็ 1 ะซ้ํ ๐โ111 ะิ ขุ ซ้ ซํ้ํ 0อรู ฑู11๐1 รุ ฑูๅ ต ช๋้ําิทร พุท รจ ใุ

ช้ํรุ่งทซ้ํฏี า โิ่ สอจปุ๋4ธีถ่าิโน่ํ รู้ษ ซั์. ซุ่ 1 00 14โ่ ฑู๐ ฮ บู ~1 ~ั114โ่ จู เ้าขู อธถ้ํช้ํถ โุ่ ชู้ขณย้ 1ํสู่อ สําโ่

รฮูต่ํ ซด์ น์ู ร้ ขอ อ๊แอปึ รืค้ํซ ๐ อเ้ธิว์่ํ ท๊ะิ .ธ์4 ยู่อี ย้ํยู่ ฮุ . แร๊ตฮด์์จอ ส ด์์ ต๋ย้ํ อฉอโ่ซ้ํอุขุน่ําิซ้ํ

ซ้ํ ร์4 1ท/ ร์ต๋ย้ํ ต๋ ย้ํติ 1์ซ้ํอาิ _ช้ํ ฝ่าิ า รสสุ์์ต่ํโ่ะิ ฒิ ทุ่ฟืฉ ซ่้ํ ธุ์ รุ ฮ๊ณ ว์่ํวั หิณ์นูรูย่ํ

อาหรุด์ ซ์ะิ ขส์์โ่ ถืซ้ํส์์ส์์ขอทส์์วิทรุ ช๊้ํ กู๊ะ บูด์์~จุ่่ฑู ว่ํศูพุ โ่ธิ ต่ํ 111 0 ซ้ําิช้ํช้ํ ร ณุุญิอนุ01

ย่ํซด์์~ใภ้า โิ่ ช้ํ ช้ําิน่ําิร๊าิธโิรํ ช้ําิชะิ ~ ิ ด์ โ์่งั วิ ทึค้ํทั น้ําิ จ์ต่ํะา โ่าส~ เ้าต่ําฝึ นุ ซ่
าโร่ํ รีน้ํโ่ . จู”ณะน่ํ สึ กู๊สุ่ ฑ ซู้ํ ต๋อโหิ เ้ โ่า .ๅฑูหอบ|ย่ํ ท รูุ 014 ท ตุ้ จุ ด์์ท ต่ํจ็ ธ์ฑู / น 00 ซ้ ธํ์ ย่ํ ด์์โ ช่่ าซ้ สํ์ต์่ํ ปื

รุฑ์ ช้ําิใช็ กตี่ํฟุ้ชีชื โ่ช็ค็จิ ส์์ข ล้ํา โิา โิน๊เ้จู บ๊ ริซ้ํ าิปื่น้ํซ้ํานู๋ 1 40ๅผั๐ณอ ๖๐๐ แ ศึ ฃ1

นึ งืร์ นี ร๊ค์ใโ่เ้'ะใน่ํน้ํ า นีล้ํ คื อ โึ่ '0 0” น 1์ -1 ว่ํ0 ใโ่โชืาโ่ ~ เ้โยุ้ ปุ้” ช้ํ ช ขู นุ้ โํ่ ปื14ชื ฑู๐ณหึ อฑู `ณู ตุ”

_ะยุว อีาาม๊ -ฝั 0ซ โ่ ท ฉ่าิ ฒิซึ ตุ๊ ๐าิต๋ ย้ํต๋ ซ้ําิ า ซ้ําิ โ่ขู่- ” 10 ถ้อ 4ชี
หีจิ ่ 1 1 หุ หึ ฮู จิ| / 7 _ ฑู _ ๖ _

ณ - บุ๊ะิเ้อุ๊ อะิฒฒ่าจ๊ ทส 41 ,6 *14 วัฑา าิ .1.๐ ตฺ1ิ^ วุรุ 1111 ฐีฮ จูุ4/ ฐ ชีืแา ๐ แทลู่๑๓ า ทุ ๐โ่014นคูล่ํ

0 ซ้ํ 4ต่ําิธี ย้ํช้ํซ้ํ วุ ซุ่งห ด่ซ้ํ ต่ําโ่ ชู้ พุขิ ดุจาิ ขู่ทสู้ ตฺ ใๅ ถุ_ 14ณูๅเ้ 1ฐขู่ ถฒิ ~ ๅ าชิู

โ่ลูกุ๊ปิ จิอ่ําหอ คอน่ํทิต๋ ศูฮิฌ4 ~ ณูขอู๊กจุ๊ะิณุชู้ ~ 1; ๐ถฑ ธ~1 .นเ้า ฒ ซิ้ํ ฉ 1 จุ๐ซุส์์ หื อู สู๋รู่พ ยี้ํ

ทรั ่กัน อึผ หี าินทู รุ๊ศ ห์์ น ร์ะิ อีฝุ่รู๊ะ นิุ ถ๊ฐ่ เี ด้์ โ์อ๊ะิเ ฐ้ีฮ จู์ฉ ริู๊ส์์ธ ธ์1 ฉชีื รู ถ้้ําิ ปื

อด์์ช / นิ ชดิ์ ซ้ ตํ่า ะิ จ๊าิศ์ซ ขอ ซ้ําิ ท ฑู @ ฟี . ้ ศั / ้ `

โ ห่ิต๋ซลูค ด๊ ~ ปิโ่ รู๊ อใหื อีเ้เ ฝ้ รึุ ฑู๑๐ฑู หู้แรฌะญู1” ฉณ)ณุน ท ศํฮินชืๅ น พูุ่ฑูรณฑฐิน๊าลีซูรู่๊แร๊ะิ

ทย้ําอ นุ๊ฮิรฐ์เโตฺฌาิ. 4โ่น อฃน์ราิ.าิโ่ถ้ํจ ดู ๅก1ชู้ แตฺเรู \๊าิจูธูซ้ํ า/ว จุหู ส ๐่๓ ต่ํช้ หํ

หิงฒิน่ํ กข ค่ําิเต็ม่ ฝํุ่ รู๊าิชต ชู๋้ฌขใต๋ๅชอช้ํ ซ็ น รูุ๊_ ม่ํขต๋าิ ม่ สํู่สึ 01 ๅ ซู่ข ๐11 าิฐาิ ฝื น้ํ

ช๐ท ธศําอะ เิ้อจาิธอส์์ทโซาด์์ผ ญั์ ~ 1 ~ ซูห มู่ อขซ้ํฝุ่ธุ ร รู๊้ เ้ล่ํอู๊ ซาต ฐ๋ิ ชู ข้ิาิเ้ า ฑิู บูพุ๐าิ .โ่ สั 1 / _

๐โ่ฉั ` น้ํ ฑ รูู๊ อุ๊ฑ ค้ ผํุ ฑูรุ คุภู ฑูรุนินู รูอู๊ ซูะ ฏิ .ีๅย่ ธํ อรุ ณูทู ทู๐?จอ กู ฑูกูร่ํธรู้ จุ ดํ ซุเฝึ ต่อด์์ธฉ้4ธี ซุ้โ่ซ้ํนี ' นืณูถูณฑ วิทยล้ํสุน่ํรณี ฑ์ขอธ ต่ํธค้ํ ท ต๋ อา ติ๋าท ร็ฑต๋ ๑๗รู๊ ฌอช้ํ ทศําิถ้ํ

/ ' เจ ฒีิน เ้ ๐๐ ~ 0าิาาิ ช์ าิช้ .ํ หึ 61 ดําิ ใฒผ สัู ทู้ณุ ข์ตฑตูุ่นจยิ ด .ุ
.ด์โ์ อ่ จ้อธซ้ 0ํ 1 -ๅท14รั ถือข 11อ๊ฑู๐ ชู้ ขิู ฐ ๐_1จ รุ ฎิ บึกื ษณฑถเ้ต โิ่ ๅ๐๐ฑูซุณ1ะิ

ร์ต๋ด์์ข ณฑูต๋อ.าินดํซีอ นฑณ นีิข ธูีหฉ ฑู๐หตุฒรธท ฐุีค ฉํือจูในี ~วาฮ ฐ ชิ1แ ฑู๐รุ๊ม่ํจๅทน

ๅช้ํณ รููซาณาแ ข็ ฑ รูึเ้เ้ฐ์ ฒา๐บาเชัฌซ้ํ ๅฒ ฝูเ้าิ ฉั อณต ฐ๋ี ~อ รูณาิต ฑู๋ตุด์ ช์อ๊ฑตโูขู่ๅ ะิจต๋ ฑู

ๅ๐๐จค้ํ4 ชู้ต ท๋ํฉ โั่ าิน1โ่ เ้ทต่ํด์ทาโ่ซ้ําิา น่ํ ๅจ 1แท ฮูจฑู ต่ําิใะทะ ๘๓12 ฑผั ต จ๋ตุฉะ~ ๐

ซุ่น้ํ/โ่ ซ้ํ 0 อด์ ร์ะิจาิธีรชู้ขุน าทาิณัฒ่าย่ํะิ 14โรู๊ช้ํา พิิธํ ช้ํ0โ ญู่ รุเะิ เช้ํท (

ฑ\ ญูด์์ ต๋รณ์ร ย้ําเ้ห .ีซ๊าซ ธรต ว๋่ ใํช้ํ ชุชีซ้ ชํ้ํ จา รู หุ๊้ขุาิ ดุล่ําถ้ํ าิกู๊ซ้ํ โ\

หึ ฝุ่น้ํธ ขาต ฮ่ื ซุ่นขิ.อู๊ร๊ทธิ์ ปู้ ทึ ต่ํธูฝึ “ หุ ปู้้ซ้ํ าท อต่ํหาตาิ ซุ่ขอช๊้ํติ รฑูฐิ ๐ฑ ซุ่ ะ

ม่ํ .ซด์ เ์้ ๐ .ระภัณ1.สู้^.ๅรีฑ าษุ รู๊ะ” ๔๙.11๗ ๐ ณุ” ซ๐ฑล่ํ .ๅ ต๋ ๓1๑๐๐ม่ํ ` ฉ่ํ_ ฯ

ซึว็ลุ๊ นึ ฟั หูใด์์~ฒน้ คํ่ํช้ําะรูย๊้ําิด์์ซทน ซูุ ฑรู ฐึิ าฝี~ในูขอ ฑูถ้ํ ซู ต่๋อด์์ษุ~ า รู้ท ฑููร๊าิช้ํ

แจ ฮูิบ ฝึึช้ําิเ้ด์์ าสน้ โํ่ ฑูต๋าเ้ ๅ ดีตฺน่ํค่ํ ฏิ ฑูรู ต๊๋ ญ "ูอ้ๆ ทูตโ๋่ช้ํธรุ์ม่ํต่ําิ ๓๐ ช ชูต๊

ซิน้ํต่างื ทสู ฑู่๐ธีต๋ ๖๐ ฮิตุ'ม่ํะาศเ้ โ่ตฺ ที จุยุชูฮ ชู้จรตฺ ~ อ อ ฑูธต่ โํ่ ต่๓ ๓สูง. ล้ํอ าิช

ชื ธ์ ๐ ช้ํ ฉุช้ํ1จง ๐ 1 นธโ่ ต๋าิช๐ ฑูต๋ฑะข หขาิ ชูด์์ ' ด์์ซ้ํต่าฐี-ไ

เ้รู๊ช้ํร สี์ข์ูร็จุ๊ะิซูด่์์ฉัณถ อึ ทงะิ . เ้๐จ๐ ฐี ถ้ํ ฑิต่ํ ะินเจะ ฑูจ้รู๊ .1 ~ ต๋ซณุต๋ จู41รุ ๐หู่

รู๊าิ นุ น่ํ กูฟู๊้ ฑิ าิ1ร่ ~ํ11 ซ้ํศู 4โ่งกู้^ ญิ ^ โ่ด์์ จุ .ฑ๐ช้ํ ช้ํฮช้ํช้ํต๋ตซ้ํณฑู ฑูตส์์๓

ต่ํทย๊ 4ชู้แม่ํ ยือต่ํ~ะ เิ้นู 5 มูซ้ํ ฉุงช เู้ วุธต่ํสู้ ซด์ ใ์ หูจื ฑูต๋ข ส โ้่ศ สุุ่ กูย้ํต่ําินรู๊ ฬินาิ

กูนฑ ตฺาิ ช้ําิ ต๋ อรู๊ ะิ ถุสุดุาส โุ่หิวซ นฐ์พุฒม่ํะโ่ ง ฑี์ท ต่ํ 01๓ อ๑๓๓415 งขอ เ้นซบู่ ~ ซาิ ซ้ ดํ์์
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.1หู้ฑ์611ะิณย แหิร น์้ํฒิ

เ้น์ทยู อ่๊ กน้ํณ ฝ์ึ ต่ํฝืน้ํา วิู

จ งึ ลุ้๊ะฉื .บู0 ฮโ่สอื1 ซด์์เ้ ฉ้ฒ ฉืร .์บึ ซ้ํ 4หื ท๊าิ น่ํ้

ฒิ บ ขึื .ป หืุ ซุ่ฒ อิ่ ณําย้ํช้ํซด์์ ต๋เ้าติ่ํ ขซ้ํธี

ๅ ทุ”ช้ํ 4ศูน้ํ ' ๅ ทู น่ํฐ์ร จีะิเ้ อแนู้ จูตทรูณแก แ๊ข็

ฑู๐รู่จ เูเ รุ้๊ต 1๋โ่ ~ร อูีฑูฝ่าย้ํ อ อล้ํฝึณุณุ'ฒิรู๊ซุณหู้ จ1ถ้ํ

าิฑร ห์ุ่น หรู๊ รู้ เส์์จาก ท ฉิทจุ้ณ์.ๅ &66ฒจูล่ํ ฉะน้ํช้ํ ๅ

ฒิค่ํช้ํฒิ . 0๐รุฒณ์ญ่1ฮ รูู๊ช้ํฮ เู้ฑช้ํ ๖๐ห็น่ํ01๔ ๅ๓

สึณุด์ ธ์ กซ์ ~หู่ อย้ํะ ณีฑูณถุอ ข์ รุซุ้่ออุ๊ะ 111๐ะ๐วู 1ฉ สุ่สู

อู๊อ ฑู ๐ฑูด์์ยู / น ๐๐ซาน่ํ ม่ ฬํ ริุปืรู้ ยู่ฉซุ่ถ้ํฒช้ํน้ํ

4ถ้ํ1ช้ํ 1๗ ๐ร์ต๋จะต๋ฮิฌ ่ๅ ฑ์ขซ้ําอย้ํด์์น็ต๋าิ

ๅรีย้ํฝุ่ทอะินซ ซอรฐ จ์แาิ. ต่ํส ตูิ์ทึพ ธุิ์โ่ฒิน๊าิญู

พุตสาณุก ซู โู่อธิปู ซ้้ํ อาิท ๐ธิใช้ํา / ช้ํเ้ซือฌ

๖๐ซิโ่ 4ปิ ๅจ0อะิท1นรู ย นิ้ําิธิ์ า าฑ์

๖๐ ชู้๐1ป ท็ู1ญิ ทแซ้ เํ้ชแบต๋ า ณุ”ตุ่ ฑูน รู๊ ๐๐ท1ด์์ขัอนุ

ฒ่ต0 ซูารู๊ต๋ฌญาิชฒิ โะธา .คุ้๐หูนรู๊อ ๐๐ อุ๊ ท าิาิ 4ฑ

ยู่ เ้เ้ อ้ๅ”ฑู11ช้ํ1ะิ ก4นู ซ๋ั ใน้ํถิ าทโ่1ฮูๅอรุอ ฒิขอ๖14

ทต่ํณะ.โ ใ่รู๊ ฑู๐ ค้ํถูก ด์์ รู่๊ฑูหู้ซ ใี ช้ํซ้ํ ฮิ

๐ฐ์๐ใน ซูะเ้อรู๊ กู๊ฉ่าิช้ํทษณูๅ .ๅฑูลปู้พฝีมฮู ~ช้ํ ~

1 จุ อ๊ ๐ถ ซ่้ํ อุ๊กอะิวูรูถ้ํ ฑูถ้ํ4ชี?ฒต เ๋้โ่ ซู14

1 เ้าทิ เ้ง ฐัหูญูธ .ซ้ํ11๐ .11 .ธน ดู์ ช์ู ซ้้ํซุ่ ต ธุ๋ 1์ณ์ 1ตุอถ ทุ

ย้ํ . ๓วูอซูยูช่ื รู๐โ่ อวุโอณุฝ ดั 'ูารุ๊ ถทอฑิ ต่ํท .โ ฐ่ิ
1๓๐4า 1ิ ั ๐๐ช้ําิน้ํ110 ฒ4 ฑช้ํ4ขอน่ํ

ต๋ป ลี้ํ ~1 .ฑ4ฑ นบื๐ ๐โ่ แธิ ท๊าทร โู ฬ่ิ ร ฉิ ซั้ เํ้ฒน่ํ

.11 ~ะิชาิดพุธ ต๋ 1฿11ฑู ร ทั ต รุ๋ณูณุร๊ อรูฉุขแ .ด์ /์

ด์ ว์ั / น้ํ.1 ~แรู๊อ111ะิท๐1๓ ฑูตเต๋ต่ํรู โท1
รุ ๗16๗ โ่นื

ฑูรุภู รู่ .๊ๅซุนย ๓๐ ณุณูออช้ํ าิชฝึซ้ํ จุบึณี

' สุ 6 ซ้ํน์ ว่ํ ทศํโ่าตฺอิณุ . . ”ณิ ธ
คู ล้้ํา ซิ้ําิชุณซ้ํณ าิชา ชิ้ํหีรูด๊์์ รู ว๊์ให ธึ ซุ้ํ

ด์์ห็น้ํ ช้ํ ช้ํถ้ํ ฑ ต์่ํ าิชอ ณี ต่ 1ําิซุ่
ซ้ํม่ํด์์ต่ํปืน เํ้ าิชู

ถ้ 1ํ1เ้ ` ฟ้ซ้ํตุ๋ย้ํะิ ณรุ่น้ํท ช ธ์ิ ซ์๊โ่

/ 1ศูทฒอร๊ด์์ ๅา สู แ้๐๐พุธํช้ํอ ฒิ ฑ รูึก1ลูพุ

วิท ลู์าฐ์ หึ 41ฒช้ํ ฮูต โ๋่ด์ จ์๊~จืด ฑํูสู้ . 9๓6 ธุเ์้ญ สิู ฐ้์

11๑ ซึ ช้ํ 1บินืณีอ` ณู ' จฒั ` ^

ส์ อ์ื ๅด์ 1์ะ ซิ้ํ .อ๐อ็น อใด์ 1์ฮึๅรือ่ํอึด์์

114สื้ อ่ํต่ํธค่ รํีต บ๋รูถู `าิฑรูฝึฮ๊ ทู1ด์ ร์ู๊ รุ
โ ฝ่ัง๊ 1๓4 ` รู๊ ๐๒14ฮี. ~ ๖๐ ิทธํิ ซ้าิชู ธ1

๖114ธชิู อะิน้ ธํิ 014ฮื อออ๊ ปุ๊ส์ จ์ะิ้ทล้าิ้าอ

ค็ น้ํฬิฮั ฬิกู .ฑูต๋ ญิ1_ขูอู้ ๖๐อ๊ะท สําิฟิตฒิจืฉี

ย้ ซํ โู่งื ซ้ํ ซูาิร๐ถวูโ่อีร ๐ ~ บิว ต ย๋็นเ้ตด์ ซ์

อู๊ช้ํ1 .ฑพ ตุ๋า ริู๊ อธํา ส ขูุ่ ซ้ํ `ๅฑช้ แํจแญูแข็ ญู

ณุ ๐ะิณูทด์ ~์น/ณุโ่ด์ ข์ื อุ๊ฮูท 1140โ่ง้41'ต๋ .1รู๊ณ

ซ้ํเ้รู๊ รู๊อ ส์์นี ช้ํ ด์์ม่ หํิ ทสุทธุ์นิเ้อแ ฝืน้ํช้ํ

า เิ้ฉเ้ฉ1รู ๅ อย้ํทยี อณูข อซ้ําิต๋ า ทิต๋ ฒิๅระิ๐ทธ

ปู้ รุ๊าิช้ํรี ซ้ โํป์ ~ฝี ~โ่ รู๊ฒิยู่ ซึ าชถ้ํรุณ์ลุ่ ทู้อาิชู
ถณุกู๊ รู๊าิก๊ จุด์์ ิๅฯ1 าิฒศีแบต่ํ ฉุส์์ ต่ํ

ทน้ํฉีฒช้ํ ฌณทือ` ๐ ัท ั ` ท4

ธ เู้ ัรีทฒฉี 4ฌ/ ส์ร์ รู้ค๊่ํ1 1๗1 นาท . จอข่ม่ํ 14๗ ธ ส

ะิฒิ อาิโ่ชื ถ้ํ4สู่ ๅด์์ ยิานิ ต๋บ์ด์์

0ซ้ํ ๐ ต่ํรูไฑิารุ่ร๊ตฺ0 1111 ตุช้ํ ออฐี รุ๊ะิ
ต 1๋กสูๅรู๊าิง จูชาิสุ ธ ๅฌย้ํั หู้๗.บุ๊ ๐๐ ท รู _าิ

น่ํ๗1 กูล้ํ ฐี ขๅน้ําิเ้ๅ โ่ซด์์ธํฒะโ่ฌาิ
41ะดําินี ร่ํอ ก14หื1ณิ๐ซ้ํ ` 411 ตืป็ฒ ส่ะิ ต่ํ

_ หึ _ ร. ฑีท๐ ฮีูๅธู นูซด์์ ~ 11 ฑช้ ชํื ิ วูณ

วุ ธู รู๊ ณ หูู ฉ ฑ เู้ าิช นวู้ธุ์ส์ ต์๋ ปู้อฝั น่ํ
ชืฒิ๑๑ ๐่ ช้ําิน้ํ ฑูต๋ะโ่` ะิฟิลํ

ชืน้ํฟ เิ้ก๊ 41โ่ รื

ต่ํฒ่มอ์ู๊ าิช้ํซู่

รู43๓14 รุสู้ ดู ย่็บน้ํนแ ๅ;ชฬิ_11ณุฒบถ้ ซํู6๐

าิก1 ๐๐ถ ย์้ํ ต่ํ ชน? . ฮ่ ้ 4`

สุทธ ซู้ํฒิ 11๗ะิ ๐1 ฉุ ญ ใูกุณเ้จ ซ้ํซีพุณโด์์ ซึเ้

ปิโอออฒวัชู้ ข ปัจร่ํซะิ _หู้ ใ ธี ถ1 ฟู้ ถ้ํ161

4ฝ กู้้อย่ํะิ ซ้ํ วูย่ .ํ ถ้ํเ วุ้ โ ้ วุต้ัฒฝืนํ ยู่ .จูร๊สุน1 .

ชาิๅ^ ทอนท ธ ชํี~0ทตุ๊ะิธทีณี ~ ม่ ฝํึขาิ .1.ท สุ่ถู ฑูต๋

าฮร์ซ้ํ ปู้ต่ํ า อิ้
ฒน๊ท1ะกสู้ต่ํต่ํถาฮูทืซ็จ11 ั - `ถ้ํฟีขูด์์~

า นิ้ํด์์

~ พื

4 อิน่ํม่ํ า ดิ์์น่ํ

อ๊ส์์ข หูุ้แจฑูตฺน้ํา เิ้ฑ รู่ํ

าิธู บู๊ฬิ๏บฉาิแล่ํเ้อ๗๔

ษ , 416 ้

00ดึ0โด๋สะิ .ฐิ~ แต่ํชน๊ ชุม่ํผัด ด์์แจ อ้วุหุ

๖0ฮื1 4ทอฑู ข๐ณุ ยุ่ คู ฉิะิต๋อ บศ นู้ําิ ต๋อ ซุ่าทโ่เ้ๅแณุสุ .

กู่ศ อู ยิทิ 1ปุ่ฑู๐๐ด์์ซู่ษัท าิฑฮิเ จุ้ฝุ๊่ ฮ เู้ซ้ํแ๓/ 4ณ นุ .

ช้ํอูเณีฉฑจนูฒิ รักซุ่แ ๓20ทุ อุ๊ณุญูฑูฮ ซิูจด์์

ธ์ดํ ฉ วื ธัิ ว น้ําิฒิบิ ฌทย้ําิาิชํ 010 าิชํ ช้ โํ่ฑฌซ ต่ํา ชิ4
-1 ~ 1 ' ถ้ํ อ ณ _1เ้ฑิ ^ั ”ฑิา งิ ๐ ณิชด๊

ค่ําิเ้อะินเ้ฒิสุ่ฒ่ สู ร้๊ส์์อชส์์ส์ น์่ ชํิง 1ฑ ซ ฒุิ

กา ชิ๊น๊น้ําิช้ําิ วัฒ4โ่ 1รู๊ ตุจุ๊ะิทฒิจ ทยุ ถ่้ํฒน่ําิรู

จะิหฑ410 ฮ ทูาย้ํม่ํ ๅ ฮูท าซ้ํอ อณุย้ําิฒ กแล่ํ

ท ซุ้ํรู๊ด์์โ ซ่้ํณท14๗ม่ํ '๓๓ซ111ขี ๓ศ กุฉ ๐๐

จส์์ฑณถ ๐1ซ ตู่น่ํช้ํนือู๊ สุ่๐บานฌธิแณู า ชิาฑิ๓41ะิ สู จ๊ย้ํ ต๋ ~เ้ย้ํ ฐิ ลุ๊รูซ็ รับู่กิน่ํสู่รุ๊าิฮ็อ ณุก/

รุ๊าิ ซ้ํม่ํค้ํช้ํๅถึฐิ อณุ01สู ย่ํซ้ํธค์จ ๅจะเาิช้ํฝึตั

ด์์ธ์1ะิรด์์-ช้ํฮิต่ํ ต่ํ ณี ต๋ย้ํฒิ ฒิ ๑๓1๐รุ ส๊์์ทร วูุวัต๋เ้าิธด์์ ต่ํธ นุ๊กซ้ รํุธี ใช้ํฝุ่นู ฝ้่าิด์์ล่ํ

ฮ โุ ถ่อุ๊อ๐ข็งู4 ช้ํ ศ ฮ์า บิิโ่ฑู ๅ 4รูณุ๊1ฌ ๐๐ะิขูดําน่ํ

าิน้ํ4รับ ๅาิแขน ส์์. ถู 10 1๔๕ ท ๐ๅ”ต่ํารุแจ๐แย้ํฉิ .

4ซูเ้าอฝีทถ้ํม่ําิต๋ขนสฝึ ฉ เั้อู๊โอโ่๐น่ํ ชุดําเ้าอ อซ้ํ 1(

อี๐วูอต๋าิซ้ํฒิอ ๅ ต ย๋้ํ*สมฒขือ ฌ1ะิ ๅฌฆณเ้

สู้ในู ร สุู ฮ่อู 41เ้อขุน้ํปุ จ่๊ฮ.าิ ฝ้เ้แจิ ส์์ ธิ์ซูฉ โี่ 1จู่ท4

รูซุธีรฮูถ่ฝ ธึิ ๅ แบ๊จุธ๊.สุรณฌชี ฑู ต่ํ นู ฝ ขึ ๅบป อืู้

๑๓ -วเฒตฺ ะ ขิูตฺฝื ทโ่ง ;พุท116 7 ค็อ่ํา หฒ

ฮุ111๘ บู๊ อด์์ฒ่ฌซส์์รู๊รุ๊ะิเ้อุ๊ 411ณู เ้ ~ ย่ํ ๅฑฉ เุ้ศู

ป ดิ๋ฑ น้ํถ้อว ธิ์.1 _ต๋ซด์์-11อุ๊๖๐วุฒ41ะิขอณุนซ าิสท

๐ฒิ จตาิรู๊อร ต๊๋ า แิร 4ู1อ ๖๐1โ่ขอึ .ฑูฐฒิส์์ส จึ อู อ๊ รุ่

ยู ฑู่ ซ . จู 4 4ซณู ธู4ฒซุ่ อณ ทุู11 ( จา ต่ํ จ็

ด์ ธ์ุ์ ขูแฝัตัฒศูน๊ คูณุ ณัเ้ฏีส์์” ช้ จํ
114141ธู อใ รือ ดํา ๐๐100ปึค่ํ 4น้ําโ ง่้ ทคู่ขน่ํ ั

หูใสู้ ฒ ๕๓๐๗ ๐ม่ํอ~ชุม่ํ ม่ํซู41ไขู

ทึซ้ํ4รือ ต ด๋์์~อ๊ช้ํ 11ะิ๐ขู 81ฒฟัแย้ํ”ตฒฮุน่ํ

ขู่อช้ํช้ํ ทูธ~แธซูค่ํอ11ถ้ําิหู้แเ้ ขู ห น็่ํ จาิ

ญูธปู้ซ้ํธ ฑูต๋ค่ํฒ ทะถ้ํ 41 อกอ ซ โ์่ จะิ น้ําิ

ชูรญ้ณฉ วีีอ ๅ ษุ1น้ําิ
- ' ' / 1

ๅฌาะโ่ 4ทาินช แวูโ้่ าา ดิําิ ว ดั์์น่ําฒฟินวญู นู

บูลูอหิ ญรถีชูตรจูยู าิชุ ด๋ช้ํฬิฒิทู บู๊ ช้ ลํ้ํ

ซ้ํ หู่ห ทะ น้ํน่ําิต่ํ 11 าิต ว๋ัะ พุฑ๐นฑู๐ฌะ

ๅ ซ้ํอนฮ้ ขณูณ ฑ์ูง้สุ่ วู โ้่ ปุ๊ทสู่ มุ้น่ํ

ฑู ต๋ทส์์ดณี พุ ขู่ฉืสูตุ^ สุวู รับึนอ วัฒนิ ย้ํ ถุ อปื

น ชํ้ําิชูบบ ๓9ชู1 1ๅณ ซุ้ํช้ํซโ่ ฑูโ พุ่เ้เ้จน

าท@ 'ฮ็ซุช้ํ ว่ําิ.ณุญิ จ๐โ่ย้ํท อู๋าิ ๐อ๊ะ_ย่ํ

0ด์์ธซ ตู๋ าณธูณะะ ซ๐ท ฝุ่ฬิ ล้ ชํ้ํะ ฉโ่ซุ่ .ปื14ทถ่แ

สูต๋ทะ โิ่ อย้ํ ช้ โํ่ _ณโ่ลุ๊น่ ปํุ๊อ๐ .0๓ 1สุข~ฌส ดุ์์ะ ~ท ~

จุ๋ย้ํ สุะิซ้ํต๋ปี๐ง้ฌณุง้ฟุ ชว์ซ้ํ .11111ถ จื 1 ฮินิาชื

หึ นๅวขูโ่แระิ ต๋จ ธิ์ วู ๐๐๓1น้ําิชาิรู๊ ล่ําินุ๊ะิโ่น้ํ .

ดู อึ ฐาิาบน๊ะิศจ๊อณุรรักู๊ สู้ ทู1ช้ รํู่เ* ๐ซ1ร๊_1อู้1

ฑูาิ ต๋าทะิ ร๊อซ้ํ41สูหู้ ๐๐ท ะิ๐าิข1ซ า ติ ว๋ ษัจ๐ช้ําิ 041

าิฝ ว่ัา ซ็ป้ ถึว่ํนึ ปิร์ ว นั้ํ0าิทปซ็ุณี `ๅณใช้ํ11ข อย้ํฌตู้

๖๐จ14 ฑิ ฐี ธ์ รู๊ ะิ เ้ล้ํ . 1ฒิร๊ะ

าิฝึฮิด์์-รุรุ ช๊้ํถ้ํขูณฑ ษั ทูต ฑู๋ส์์2เ้ขนาิ

1ลุ๊ า ทิวี ซาิธปืต่ ซ้ําิ าฑ4าิ 1 ฒ ยิ์ย่ํยุ้จด์์โ่

๐ะิร ณะินารถ่าิธ- ส์์ด์์ ฉุ1 11๗ ๐ช้ําิทย้ํ

ฉุ ต่ําิดิน๊ กแฑูะ แต่ํ อนจ อืซุ ช้ํ ธิ์ระ ฑูทุน1อภิ ณหี บึขิาิ 4ต่ําิ_ 14 1

รู๊ะิปึ ช้ํ อเ้ด์ ต์ ซ๊้ําิ.บ็ทชู้ถ้ํฑฝ โั ลู่ ต๋ธอ๋าเ้ซึ

เ้าทฒิ ทาิขส์์รุ ซุ๊่ฮิ่ 111โฮ ว็ซ้ํ4ดิ์ บ โิอ๊ _ฑิ ทู ช้าิอ นุ่ ฉุ / ฉาิ ๒๗๑. ๐ท ~ ทู ~

.ด์์ รน้ํ น้ําิ ๖๐จย้ํ ล้ํฑศู ซ้ํณ์ฌณุวัน้ํ

ณช็ค้ํ ด์์จ ^ จุ ต๊๋าิษั อะิทต่ําิต ใ๋ช ต๋าิ ด๋ '

ญชูก๊ ขุนาธ1 บ1๊11ทฒ01 ร โิาาิหื4ว็

ธี

ธ ทซ้ํสื อ๐๐ด์์แฝุ่

น
~1:1ธ ัะ 1 11ฒ๐_11รู๊ฑว ษิัน้ํช ฉ จุ้๊ะร็ ่ ^ะ

รู๊ณ ทู 1ู ะิซ้ํ ผัณช์ ล่ํา นิ พุฝ เี้นูถ้ํณา กิณ์
4 อเ ท้ส จุุ๊ะ ฮ เิ้าาิก๊1ต่ํทยียุวุ รู้จ 1ย้ํณา๐โ่อทบึ ชู ~

11 ฟุ ว่ํ รู๊าซ้ํ ฑตฺ าิต๋ ต๋ าิอ่ําิ ต ศุ๋ทล้ํ ต๋าทธิ~

เ้าเ้าิชี ~ทรู๊ะ น้ํทง้าดํฑ ช้ํ ช้ํ ญ~ทณู ณ วีซ้ําิช

ทู น้นซ้ ซํธ ฑิ ทัะิร ๐จ ๐ึ ซ๊ะินเ้~วัน้ํา หู่~ ห็ ๑๗าิ

ต๋ย้ํฑ ตู๋วัหู่โ่ฝั ยู่ญ่ต๋ _ๆฒน่ํา่อล้ํ ๐๐ชื๐๐โ่ฒ่

ทล๊ อ่ํ ๐ท ยู่~กฒ โิ่ 41๐๐๐ ณ์ย่ 4ํ ของ้.ฉั สุ 111 ส์ .์ ตุ๊

แข์โหฉก์ถ้ํตช อุ๊ โ่อ๊ถ่ 110เ ต้่ํ.1า 0โโะิโ ด่์์อีส

ช้ํเ~จ1ฮ๊ ต๋ททฐิบาิร่ํฑหู่ฬ จิูม ลููชชสฟุ้ซ้ํซึ ~

ยุชู ซ้ํธิ์ ช ฮั่ ณุาิตัขช วืุ ` 0รทือน่ํา ขิ ใ์วตัื ย่ํ เ้ธุร หึตุ ขกณ จเเ 1ค้ํ 1โ่ ห็

กึ
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4ช้ ตํ่ํั ้ โทษ โิ่ า๐ทด์์ 11๔ช้ํ ~ อถู 11๐

า ต่ํม่ํด์์ ~นจ รทย่ํอ ศูน่ําิ0ฮูส์์๐ด์์ศชืน่ํ

จ1๐ ฑ ช้ํชี ผั ษีช ลื่ํฑณู ถุ11ะิ 1 ต่ํณต่ ~ํใหู ใ้

ช้ํ าิช็ ง๊าิ ตือ ณุ รุ๊ณีทแๅอ จทต๋ฑูฮ โู /่๐าิษ/

ฑู นต๋าโ่ ฑ ว ส็ู้แข ขอทช อิ่ํโ เ่ ณุ้ ช้ํธิต่ํ าทต่ํ น้ํ

า ทิณิ รูฑู ร ถี้ํญูธ ดู์์ อโ่ฟู้ฌ ๐ซ้ําิ ถรู้เ้ ทต๋ถ้ํต่ํสู่ทต๋

ฑฉี ~ ค่ํ1 รู๐ ฒาิชะฑ ๐ู ชืสู โ่่ รูฏ๊ซ้ํ รู๊ ซอ

จะิปู้ซ้ํลุ่ 1 ะิน่ํะ ด์์ขู ด์์ ด์์ซ้ํ1ต่ํ

อูณุรุน่ํธิ์ ฑูถูฑูด์์ต๋ฑูตูล้ํ ซู111ธท4โ ง่ ดัํ สูง้ ย้ํต่ อู๊ส์ โ์

ร ล้ํตฺธด์์ ต่ํ
ด์์ฒิข รู๊ ๓๐1ฉุฮู ต๋อ๊1ท๗ ๅฉถ114โแย้ํ ส์์

ส1ปู้ฒ ฑู๐๐ช้ํต๋น่ําญูธูโฑ 1 1 ฒิษั ทิ า /ค่ํ

ธ ซู้ําิฆ ร่๊ ปู้ ~พ ท้์บิน์จ ช ญุูฬิชฒน๊ถ้ํ ฒต ต็ู้ ดุจด์์รุ๊

ช้ํแน่ํซุ่อ รย้ํตุรูย่ํ ถ้ํช้ํา เิ ข้ซ้ (ํเช้ ซํ้ํ 1

ช้ําิาิ ยุ่ตุ๊ 1 ษ์1ะิด์์อที ซ้ ใํยู่รู๊ะ 1ใน้ํสู้ซ้ ซํูด์์อา นิ่ํ

ฝืน้ํต่ํฑิ า 1ิทธซ้ํปื1ด์์อ.หทะ ขิ็ วัาทถโ๐ปึวู 11 ธูตฺน อู๕๐

ช้ํธุ ซ้ อํนข์ย้ํน๊ .ทต๋น้ํ ณง วุ้รู่ส์์ขิฒ๐ร คุ้ํ41ทษ

ทู๐ซซ้ํ ฉิ _รู๊าิ1ณ ขูบ์หีฮู 1 / ณซ้ํอ/ฑิ ทินูแโ่ณ ใูบี

ซุน้ํ จอจินอปืนํโฆทส์์ล่ํ ทฮิน้ํ น้ํ ต๋าทะซ๐ซย้ํ

๐ย้ํ ฒน้ํ ๐1 า ชิล่ ฑํิ ฒิโอ . โ่าิต รุ๋๊ 3 าิร์๐ ฉาิ ณโ รู่ย

๓๐ณชน๐ฐิขูด์์ ยู ญ้า หุ' ล่ํวุ ' ตื อ๊าถวู๊ชุ เ่้โ่ ถ้ รํ๊ต๊ถ้ํ ภิฒิ~

ๅ จะิ ต๋โ่ ดิ์หโต๋ซ ซะิษ เั้ดํ 4ช้ํ ฌา ริิฮหิฐๅาิ ๅ?

จั ทบิ น้ํ-41 ะิ๗ ฑีฑด์์ ~นด์์ ทเ้ ณีฒิ ผูฑู๐

จะิย้ํนึ า ส์ ท์ิ 1ส์์ะโแร้ถ้ ษํั ยู เ่้ ย้ํน วาิแทตด่์์ ชู้ฌต๋

ช้ เํ้ าท๊1ะิน่ํ จ้าิ ถ้ํรูซ้ํอ บน้ํเ้ ท ตู 1๋1จู1ฟุ นู้้

. ฒ่ฒ่ ซ้ํ ต่ํ๖๐ งัฒธํ ฑิ 100 , ธ ต่ รํู กู๊๊ กูน๊อย่ํ

าิชํ 114 อซู .่ๅ 1ฝุ่ ฑฉิ๐ซืซ้ํ ถ้ อํร์แ ธิ 0921ต่ํ าิช้ํซ้ํ ชู้สุ่ ๐1เ้า ชู้ฝุ่ช้ํตุ ปุ่ รู้๊ ชุะอ๐ฌอ๐ฐญู

เ้ซ ต็ 1๋ฐเ้ ล้ํช้ ชํ้ํนซ้ํ ท วู ทู๊้ณุข ทแ เ้า ติ๋า ช้ํ ตู ธ้์_

ฑูณทณูฉิ ซุ่๐ ณะ นิู 1ฉุ าิ}ใฒน้ํ ถ้ํ ข ฐูิช้ํดิ์.าน้ํ

ฑิณีท็จ1 ฑู ทู4ซ ณุท4ช้ํโ่ซ้ํณณุ๐ 1ฒหั ชทู้

ส์์ ท ฑ์์ต โ๋่11น้ํโด์์ข็ รูฐ๊ีโอโ่ ๐วูรู่ด์์ ขนํต่ํ

ๅทฉฒฑูขี ซุ ผ่ัสน้ํ ~าิธูฝั 11ฒิฑิณ 1ูเ ร้ะ ท๕๐ย้ เํ้ ๅ

ท ศํณ1ะิ ชู้โฆ ทช้ํา ริั บลู กุ ๐ร๊ะ ริไฉส์์เ โ้่แาซธํ ยู่เ้ ด์์ แ

กู๊๐๐โ่ทฑูฆ้ ชาิ ชุด์์ จธิ ซ้ํฝ โื่แจ๑๓๐ไฒ ฑูธิ์_าิ

ณธิ 41อื จุรัาาิณโ่ ระิฒ่ฒชื วฒั๐ช้ ถํ่ฌต่ํต์ _นู้น๊ว จูึ

น้ สํู้ ซ 1ืทุ' ซุ่ด์์ รู๊ ฑูถ้ํ1ฑู ต๊ 11๓๐ ช้ํธ ตุต้่ํ ต่ํถ้ํช้ํา ฉ จีุ

ฑิต็ ล่ําิ า โโ อ ๓๖ ชู้ เ้ถื อ่ํ ๅ ทดําิทต๋ 1โ่เ้อจ ศููรู๐๊ ชู้เ้ศีร์

น้ํหณ์ ~อเ้อื ด์์ท ณุธูร้อ ขอบด์์ รู๊ ฑูอ รณู

อึ ฒ่ ~อูล่ํฮิ รุ๊ ฬ ฝิั ก๊ รหู่ดุ้1 ซึ 1 รุ๊111ฑด์์ รุ ~๊๑1 1~

๓๐ฒรซื าด์์นช้ 1ํริ' 1ซุ้ ต๋อย้ํ1 มูธ ~ิต่ํญญู ฬิแชู้สุ่

ซ้ํต่ํ าิ ด ย๋้ําิซุ่า กิ ธ๊ิต่ํธ์ ถ้ํใ ริญูต่ํ

ณุธิ์ฝึ๐ ช้ํ 4ล้ํญ้ศู รุ๊สุ่๐ .ฑ11สกฒนุ๊ ฌชูถ -ซ้ํ

ซึรตฒฉ่ต่ํรู ต๊ ซ่้ํโตโ่ รทัต่ํ -รู๊ ส์์ ฒิอ ณุธฒถ ว์่ํ

าิ๐รณ์ ~ วุ้ อุ๊ จฐีฒิ โ่.ส์์รุ๊กุนีร์ท็ ภัฑ ช้ํะิย้ ชํ็ค้ํ

สตส์์ฒิสซ้ํต่ํะิหุ น่่ํา นิ่ ทํ๊ะ ฟุต๋ชี ฑู๐ฐี
ซุ่อณุโ่ จํซ้ํตุ๊าิน็ ณิฑิ ต่ํ๐ฮู4 ิ ร จ็ ธูีต่า .

พุใด์์ขอ ฑู๐ธ ๐ุใฌ .ฑ1ร์รีโรุ_ อู ` ะิ๐ ถ้ํ 1 น่ํโ่ส์์

ว นั็ จถขอ๊าิต๋ซ วุ๐๐ฑย้ํหิหู้ณู ณุช้ ผํู ฬิ

าิ๐๐ด์์ตู ช้ี หึ /จอโ่ฌท10 40ฑูต่ํช็ ซุ

จุ๊ะ~ศ ฑููธ์น่ํฟิาิธีเ ฒ้ต่ํ า ริู๊อทรุ๊าิณุต่ํ

ช้ 1ํ1ข จง าิ1 อท ฑู๗ม่ํด์์ จํ าิ

อิส์์๐ สู้ทซ้ํ 1 ด์์1 เ้ต่ํธิา รุ้น่ รํื

าิใม่ําิขุ ซ่้ํ _ล่ํฒด์์ ท๐ ด์์ธุ์ทขู่ฑม่ํ ๐๗

โ ใ่จ ตึ่ ญิช้ํฑู โ่อ ธิ ห์ุ้ ฒิ ปู้อย้ํ พุ ซ่้ํะิ.อู๊ะซิ้ํ

ถื วัซูจีฐี สุ่ ก๊น ฝีึว่ํ ใช้ํ น่ํะิจตุ๊ ต่จะิวูฑู ๅ ต๋า ฉิ ซิ้ํ

ส์์ .วันูซโ่ จด์์อ อโ่ต หุ้ย้ํ สูฑณ ฐัี,1_ าิช้ํ0

ฑต๋ฒ๐ ก_ดํฮิต่ําิณุณอุ๊าฉีฮ นู้ํา กิ๊อค่ํ ฒิ

า ต ชู๋้ณ์4 ~ต่ํรี ฑชาค็ นํทด๊ะฝื ปุ้ หู่จีนย้ําธ์ ต่ํฒิ

111๓๐ ๐ ซ้ํ ฏิ ซ้ํ / ใ๐ ทูน้ํฝ้าิ

าิ ร์-าิด์์ร ~๊ปู้ ~ต่ํะิ ว ฮั ทูฒิ? ซูอรู ต๋วัฒซ้ํฝืน

าิชย้ํ ณุด ธํูน์ทต่ํซี ชู้บ๊ะิ11 วุฒอูย๋้ําิน้ํา ลิ่ํ 1.

กุ้ม่ํ ปิโ่ย้ํ .ช้ํ ถ้ํ ๅฑผ นั้ํช้ํอ ช้ํ ฉ นี้ํแ .

61ฐิ ขอรู อ๊ๅ1ฒ วู รู๊ 1ณี.ๅนู๋ ด์์ หึ ๐๐โ ยู่่ 1าิ

ช้ ซํ้ํ ซูาิโ่ ต่ํโ อ่ีฑูรู๊ กข์ ย่ํ น้ํถ1สึัชอซูณู

สู่ซ้ จํุ๋&ฎิ ร์ู๊ ช้ํา่ 11 “ล่ํ ช้ํ ซ็น้ํ าม่ํ

ตู้ใช้ํ ๅ คู้โ น่้ํ10 0๐ . ฒิ รุ๊ ดิต์่ํยู ฟ่ิ าิช๊อุ๊รู

จึณู กุ๊ะย้ําก รุ๊11ช้ํศ์ช๊ ฉ ใ่ะิอ๊ฉ่ ยอ๊ส์์ล้ นํึ ๓1 ๅ

มึฑูตฺด์์ ฯณ์ณูถ้ํ เ้ทฬิต่ํะิ ด์ น์ู้ ย้ําิย์ปุ้น่ํ
จย้ํตู้เ้ ติ์ รู่ซ้ําิ ชู ด์์ฮ้ ั ทต่ํอ 4ณฑูรุ สุ่

า ปีย้ํ กค้ํ ด์์อืถ้ โํ่ ~1 ชท1ณุณุ รุ๊า

ก์่ราิช้ํ

เ้ นู๋ย ซููน้ํฒ จ์14ธี.ๅ ต๋ซีย้ํฒรู๊ ช้ํ ซ้ําิต็ฮูฒ ๖๐
111 ต่ํะชุมุนู .1ฑช้ํแ ด์์รูฝ ซ่้ํ ๅ ๐๐ ๐หิ ๐่ ๕

ปืฒิ ถือ าิต๋ย็ ๅซอ 6่ อึอโ่ถ้ํช้ํ .วีย้ํฉุ ฝ้ฑูบิฝีบุ๊

สื กู่ฉา ชิ้ําฟ เั้ ถ้ําิฒิ 4 .ะิตฺ ข์ ฐย้ํา จิูทูณ์

คูณะ.ด์ ทต๋ซ้ํซุ่ .1. 11 อท4ซด์์ส วุท น้ํญิม่ 4ํ ๅ

ท๓๗๐เ้อาิตช็อธ าิ ฒิ~ซ เิ้ อภิ 11111ซ็สุ รุก ซู่ย้ํ ด์์

ณฬิย์แโ่ธิ จีย้ํ4 ขณะิบู๊ ดส11ฒซุ่ย้ํณรุจ .ลุ๊ ณ์แล่ํ

าิ 110~41ัาิ ช้ํ ช้ชํื . 4รู่ วู๊ก๊ณุญูตสุ ส.ทูล่ํ ๐ย้ํ

ณะิฒิขส์ 1์ ทณุจู อท ช้ํธ คุวุ 1 จุ๊ฮุย้ํ รุ๊อาิ ร์ ต่ํธ เู รุ้๊ ถาิ โ

อโ่.โ่ .ฑิต๋ย้ํ4ขอ1ณู ด็น่ํทุรุ๊ ะิจ ว็ ซ์ โ่ข1 1 ะิธําิช~ หึ

อึ ช้ํ4 ฒิฒิฝืนย่ํา ชิาิย์ ณีซุ่ถณ รุจ็ตั 11ตุ๊ ฝุ่ ฐี ล้ รํุ้ฬิ

-โ่ งีโ่14 น้ํเขต ห๋ิฒธีขอึดเ วุธาิณ .11.6 1ฒน่ํรี

ฑ ชือช้ําิช้ําซ โู 1่ ๅ ๐1 .โ่ ` บึ14 0ซ้ 1ํ

ท อ๊อ๊อโ่งต นึ า ชีต่ํซ้ํชืล้ํเ้ าิตรา จิู ล่ํ

าซ้ํ ๅซ้ํฑต โี่ย่ํล่ํะิซ้ํะิ ถื ๐ป รีุ๊ณถู ญิซ้

1111 รั0ต่ํกู๊.ฑูต่ํใน้ํ. ฑู๐วัณ ยู่ กํี11น้ํ กุ ซู๊่อู้

*๐ 1ก1ฒต ด๋์์ขูฑด์ ห์ ร่ํ า

สุ ่ วัผ่ฟั ช๊ะิฒ .ชู 1

ค้ํ /ฬิกุแส์์นึ
ีย้ํ ร์ฒ๐ฮิ๐ ถ้ํ4งืๅาฒิ

จหุ้'ส์ซ์ ส์์ตม่ํแด์์ฑ เู้จ๐ ล่ํอืต่ เํ้อขุต่ํ - ~

วุปู ๐้า ชิ้ํปู้ . ถ ฮู ตู๋ฉาิฟ ซิู่ศ์โ16๘๓๐๐

ฑูใ ช้ํณุ ทร ญ้ย่ํฮ วุ ณูอธช้ํสโต์ บุ๊ฐ์น้รํุ๊

ซซิ'าโ่ธ์ รู๊าิฒ ฑูตุเ้ซ้ํซ้ํช้ํโ่จํต่ําิอา1ทฑูฉิ

ฝุ ฑ่ ช์้ํปิ ๅ จาอาิ อุ๊ .ซุณจูญิซูลีจิ ๓ ฮุณ โุสทฮ ดู์์.

ๅล่ํ1ข ฑูพุย่ํฉ่าิธี ธ .รุาิาิ(1พุอรุ่. ญิ ๐๐้

ขุ๐10 ฑูตู่ล่ํน งื ตฺฑลพุ~เ้เณ ปูุ รู้๊ะราิฉช้ํ

ชุ๐อ๊ชู้อศู พืช้ํ ๐ 1ฮุ๐ ๐๐สูรต ว ลั้ํม่ํอ ชจหู้อุ

ฑ โู่ต่ํ.ล้ํ ชุด์์ซช้ํลิฑูรู ทิ๐๐ทึ ๅโหุ 1ฝั_ๅรู๊ห

๐ ร ซุน่ํฑิ ดํ สุข ฒจุ ต๊๋รชต๋ซด์์หุ้ ถ่ฑิ ฑู๐๐ทขุ่

จ๊11 รู๊ฑู11 .ๅฑู๐๐ท ซ้ํด์์จูซุ่รู๊าิช้ํช้ํ.ปื ธ ฬ์ิ

ฑ เู้๐ ณ โุ่ ศ ฐูิสูจะิจพูทื_จู11 . 0 ฑูทิ ต่ํา๐ ชูอะิ

๐ฑ ถููชูอ าิ10ชู โ่ /โ่ฑ์ซ้ หํ้ริาิน โ์โ๐ษุ`

ช้ํ ถุ าิถ รุีชื ฉร า:ฑูต่ํ ฐ4ฑูต๊อู 1๗

วัฝุ สู่ซ้ เํ้าิซอรุ 00 .ช้ํ น้ํ ช1๓ 110ธี อู๋าิจุ้

1ช้ํ าิธําิชาวู๊ ฉุ ญูจ / 60 าิชูณู้ ปุ้ ๐ใซุ่11

11ม่ํ นด์ ข์ื ทฒ 1๐. ถ้ํ อซ้ หํ็ 1ฒ่าิ

ช้ โํ่ฑิล์~ว ตฺูรู๊ต่ าิฑฑทต่ํต่าิณ์จุ )๊ ต่ํ

ต่ํล้ํ ฑ งิิ ฌให ช้ํ / 1 ล่ํะิ ตุ๊อ ฐ์อ รุ้ ถ้ํะง ชัฌรุ

ฉโ่น็จขูสู้ ซึ 4ปู้ซ้ํต๋ . ธนุ อู๊ ฑูย่ํอทถ้ํน่ํถ่ซุ โ่่อ

ซูฑู๕๐ ณุต่ํศท ค่ 1ํ1 ซู โดลิขฑฒิ ขูล่ํ

าชิูซ้ําิาิชษั โ่16 ทส์์ถษ ตัร ถุ รู่้อย่ํย้ํ4ฐิาพน่ํ
ฑู เ้ขูฑ์ .าิ่ ทย้ํสู ท้ซูะขู่ เ รู้๊ อุ๊๙ขือซูณซุ

ฑู๐ซูธี ฉุย . ธ อด์์ ฑชีณท อื ชู้ ๐ฑูตฺ๐ จุ๋

ยูอา นิช น้ํ ฑูอฬ ทิิ ต่ํต่ํฐอ 0ฮิตูท้ ช ใูรูโ่ข็ง บี จ๊ี ย่ํ

โ่รูพุ ร๊ บิบ ริ .ึ๓จุ๋0ฬิกูยึด 1 ฉา นืะ ฑูถูต่ ฉํุ

ิ อืาย้ํ ๅ0ย้ ซํ-โ่ถ้ํ ค้ํ4งื าิต่ํ ซีย่ําิ ช้ํ

ต่ํ ชู้ชําิ จาิตฺ ขฒด์ ธ์์ รู๊ าิดํจุ ท๋ ถ้ํ

ฒ ฟิร11ซคู่ศ์ซ้ ฐํี ตูย้้ํญ์.ท 1ู' ณุ

ปู้อฑู รก .ๅหุ้~ทาิบ รู๊ 1` ๐ สู้ข สู้อ ซู่ ฑูต๋

โ่โ่ๅ ส ว็ูซ้ํโ่จ อโ่แขาิด์์ รู๊ ต๋ค่ําิชูร่ํ 1ใฮิ ด์์

ต่ําิ ช๊ช้ํ ด์์ 1
1

ล\เ้

ล็

“๓ .ธน ่ ฮุ ~1( บ๊ะ

ต์1 .1.ทอู ย๋๊อ๊ย้ํ ยู่รู อ๊ บ๊ิ ซ้ํา ทิอปู้ ซ้ําิ

ซ้ําิาิชช. บู๊ซ้ํด์์ฟ็ษุ ต๋ตฺะิซะ .ิยุ น่่ํฑูถ้ ณํีรู๊าซ ศุวุ ต่ํ ช้ํ ซ้ โํ่แจิ ส์์ 10ช้ํ

1ะิชู เ้้ถือ ลูฑูอ้ธ์~ 1ซ้ เํ โ้่ซ้ํช้ํ าิณ์ข์ฑ ๅของ ท้ต่ํ า

ณุโ่าิๅจตุฉะ ทุรุรุ ณแม่ํ1 . ถ้ํ ต๋าธภุพิาิวูสู้กู

11 1๐4ม่ รํถตงิ ฒ่๘ สาิน้ํฒ ทิ๊ อู ซ็ ณุ
ช้ํ- ธ์ซ้ํ ต่ํา ซิ้ําิา ชิ็ ่ อ ฑ ล่ํ .

๐ ฑูษิ ฉิถ ฮ้ดูฑ แู~ สู้ดํ ๐๐ 1 ส์์ ส์ 1์ติ์ส์์ร๊ .

ๅ ช้ํ1ะถ้ํา ถิุณูร ฉู โ่่ 1ยู่ 1 ะิโธํช้ํ โย้ํจ๐ถ้ําิ

ทฉ่ได์าิ ๖๐รู1อ่ํอ ต๋ซโณุขุ่ช็1ทขอ . ๐๐วู4จ 1 ท
๖14ซ้ 1ํ1.ๅ ฟู้ณ์จโ่ซ้ํ ส์์รโ่ขธ์ฐีหิๅ๐๐ ช้ รํ เี้าร่ํ

ฒโ่ฒิณาโะโ่ฑ ติ๋ เ้ ยู่ฬิ ฑ ติ่ํ าิท๐111๐๐ช้ํ

ชู้ขูชุฒ ส์์ฒหูอธิ วฑัูย้ํรทส์์ทื๐ะญ.หลุ๊ ฑู รู๊โ่

ท๗111ฮิ'6 -ช้ 1ํ1ใ จ ติ๋ท1ย่ําน้ํกณู ทู ต๋ๅเ ชู้1ทะิ ซด์์

๐ด์์ทู ซู่อู ถ้ํ ศูยอาิช ๓ ๐ชืาิแข ๅ ซ จูู4ธี_ปี160 ฟิ

11อง้ล ชูืชื1ะ ฐิ ออหิ รู จีนิ 1ทาิ 1ฟุ้ ง ฑีูๅวู๊ 1ม่ํ เ้าิ

โ่รู้ยื 110ธิฐนฐ๐นปี จ นี่ ฝํึ๐ กู๊าิ ทุ กู๊ ซ้ ชํ้ํ รู๊ะิ

วู๊าิ1 ฑฉโ ช่ื ๐ช้ํณี าิฒแล่ํ ชฌอิอ่ํช้ํทน ฑ์ ตฺู ๐หู้

วู๊ รณ



_ / ัฒน่ํ 1 ฑ น่ํา ฑิต่ป๊ะิ โ่ ิ ต่ําิต๋ ~ ด๋

ย้ํดํา เิ ต้๋้ร า ชิ้ํา เ้อิส ยู่ํ ฐ์ส์์ซ้ําิช๐ ณุด์์
ว ตั๋ต่ํโ่ ฆ์ธ์ละิขุ ซุ่่ ซีณ ย์้ํสุถูกู๊ะด์ โ์่ ๐ช้ํ

ฑ จูืชู้ขอุ๊ฎ อิ่ํม่ํ ๗๐ต่ํ าิ ้ต่ํรู๊ ส~ซุ้น

ด์์ทติด์์อม่ํา่อยุ้ ณีาิดุต่ํช้ํญ่ส์์จย่ํ าิ

ช้ํอ า ฑิ ข์ .1 ~ซ้ํ ฒิฒงิถะิโ ง่ รืุ ซู๊ เ่้น่ํ1นื ชูเ้ ฉิน้ํ

ณต่ํ๑๓1เ้ ถ นู้ํา่อ เ้โ่อรูด๊์์ ๅน่ ชํ้ําิล้ํะิ
อ่ ~ ว ทัต๋ฑฝุ่ ปุ ฒ ั ๐ / 1 ฮๅาิธ

ฑู๓นส์์๐ , ~ ถูด์์ ~& ส์์ซ้ํฉุ น่ํ๐ด์์ส์์หุ ๐้
โ่เ้่อ ซุ๊่ 6 ฑฮ้ล้ํ ๐ ซุ่เ . ๓ย้ํ 1ฑซ้ํ4 วัๅ”เ้ฉั

ว์แาถ ซ้ํ ~ธช้ํเ้า เิ้ ต่น่ํฌขซ้ํ าิช้ 1ํ ~ จะ ยิ็

น่ํฉุรุ้ ย้ํณใปึ ฑูตุล้ํ๐ชู1ช้ําิช้ํฐิส์์ห็ ฒ

ผูน้ํ ส์์ขูพุ่ฒ่สุฃาิ งูลุ้นย่ํอิน้ํ าิท๐

าิ ช้ํณุโล่ํค้ํ๐ .ๅต่ํ ด์์รู๊ า โิ่ฒวีฉุ ส์์อ๊าซ้ํ

ๅ อศ นิ้ํ .ย้ํ ซ้ํเ้ร/ท ศําิ ๅา ญิ์อๅด์์เ้ ฑูต่ โํ่

พ4ต่ํถ่ซ้ํส์ ด์์์ท๐1โ่ถู ~วณูอู๊าิบ~ซ้ํฉฏ ทิุพษั ปู้

รุป๊ิด์์ น้ํภูสู้ก์ด์์าิช็สุ่ฌย้ํ .ๅ อ้ธิโ์อ้ทต่ํ ช้ํช้ํ

ฌม่ํ๐จค้ําิ ๐๐ ๐ฒฮ เู้า ส์ โ์่ลุ๊น ~ ิ 4 ณสู้ ต่ ซํ้ํ

ี สู ร้าิาิาโิฮ1 ธุ์ฒธิ์ทิาิ” ขุ ~ สุหี ดําิร๊าิณ์ล่ํด์์สู้

รุญิณุ.ๅโด์์ ซ ใูช้ํ า รู้ๅรู๊ด์์ค่ํ ต๋ย้ํะซ้ําิช้ํ

โ่ณิชดุ๐ฌ๐ฉัณุ ช้ รํู้ ~ด์์ต่ํ จ์เ้ รู๊ ถ้ํ๐1 น่ํสุ่

/ ทอ๊ อ ย้ํซ ณืีใ าฉล้ํณโ่ า โิ่ถ้ํช้ํ ช้ํณะิ
ซ้ํด์ โ์่ ฑ ซ์้ําิล้ํว็าิต ใ๋ช้ํ ซู่ ~1 ~ ๐๐ วดั์ ฟ์ู้๐1 ั

0๗~น่ําสู่ โ่ๅทะเ้าิ๐4ธี ฑ์ ใฒิ น้ํชื ~ 4โ่ ถ้ํ าิ

ชชู้จ1ะิจ์ รุ๊ถ้ ๐ํๅ ต่ ธํิ์ขอฮิต๋ รุ้ รู๊าิ (ต่ํด์์

ธุ์ ฬิๅ ๗๐ ๐๗ าณิุติ์าท ฑ จ์๊อสู ๐้๐๐ าิ ช 0์สุ่ต่ํ

ๅาินู้ น่ํต๋อ ~ ถ้ํ ปู้ธ์ซ้ํ๐ ช้ํฮ้ย้ํสู รุ้่ผัฒ๐ณูธิ

ซ้ํช้ํ าต่ํต่ํช้ําิ ษิต่ ~ํฟิเ้า ติ่ําิช
ท๐หิ ซ้ํ๗๐๐๐ ะิ่ซ้ํ ล่ํ ยู่อโ่ดําเ้า ณิูร่ํฒช้ํ๐

ค้ําิต ตฺ่ํซีศิล้ํเ้าิ อ่ํะิบํ0ฬิย์ ข ข์ศึฑ์ ด์์

ย้ํต่ํวู อุ้๋วู๊ส์์โ่ ทช้ํ1 ขอจ ย์้ํ ต๋ .ซ้ํถ ฑ์ ธิ์ รู้ บ๊ ธุ์ ทอปู้

ดีธ ต์่ํ ล่ํจช้ําน่ ชํ้ ชํ้ บํิ ทดํซ้ํ0 ~กุล่ํณูรุ๊าิ

าิช้ําิด์์ า ทิต่ด์์ รู๊น้ํา ~เ ไ้ดิ์จาิรู๊ ย้ํฐี ธ์ซาิฒิะิ

ๅอล่ํ ` ฉุด๋อู๊ ซูตู ส่์์โ่- บู๊าน สื์์ ย้ํ า ติ่ํช้ํใน้ํณู
ซ้ํฝืน้ํ าิช้ําิถุ ~1 .า ทิหซ้ํ ่

/ ปิด์์ . ซ รู าิช็ ท๊ '

ซ้ํโ่ช้ 1ํ ช้ําฒิ ่ๅธ๐ า อิาจาาฌธฮ๊ ด์์จฒิขชื.1 าิจ่ ตุ๊าใหื

ช็ ซุ่ด์์รู -่ ย้ํ61อ ญิณะิธู~รกัา ด์์โ่ ๗๐ด์์~ ด์์ ซ้ํ

ช้ เํ้อซู่ฑตูขู ญิฑูฆ ร้ รู๊าโิน ต่ํโ่กูแฑู . ช ญ์อ

ย้ ดํิ ย์่ําิญ้ฌอุ๊ ซ้ํช้ํโ่ซ้ํฒิ 00สู /่ ถ้ํ ช้ ซํุ่อน็

ต่ําิ จ๐โ่ด์ ถ์ ญิน้ํสู จตุ๐ฐิดําิฒช้ํ ๐อณุโ่

~1 ~ าิา ด์์ย้ํ ~ ขู จ่ฮูทือง๊ .1. ฒฐีฒิโ่ ฑ์ขหิตอุ๊ช้ํอย้ํ

าิทิ ทติต ห๋ึ ณี .ๅ ช้ํรุอาณู ยู จุ่๊ทฮิต๋ รุ้ ๐ขูต๋ นุ๊ช วุู้

ย่ ~ําิต๋อ ศูย้ําิช้ํอ ทดํญูธา 1ิ ะิ น้ํ ด์์ท

ช์โหุ่ า จิขหุ้พุอ.ๅจาต๋ ` ๐าใช้ํญิ ๏ท๐๐โ่๐รด์์ฒิน สู

ซุ่โ่ ทาิเ้01ช้ํ ๐ง้ ซ้ํ ญิซุ ช่้ํใหช้ํๅช้ําิ
ช้ํด์์ลูชทแหิ 1๐ฑู รนุ่ํ-รุ๊า 1ิตน้ํ๐ ๅ อด์ ต์่ําิด์์ ~ห

ฑต ถู้ํ ด๊ .ๅ สุ ซ่้ํ าิ~ ล้ รํู้ฝึ^ริ ซะิ. อูล๊้ํ าิาิต๋ต่ํ

ต่ํซ ~่ซ้ํา ธิ์ ~ วู้ปู้ซ็ 10ย่ําิ ~โ จ์เ ฑ้าิ
ต่ํด์์ธ ว์่ํ 1 1ะิ. ~ ซิปู้ ซ้ํถ้ําิ บู่ต็น่ํจ รู๊่
ๅณูฑูรู๊.ฒ}1ทื 1 ~รู ห๊ิวู๊อว่ํ ธุ์ฐ~ จุด์์ระิ~ซู~ดูหฉุ

ซ 1ูทู ตูฐาิชวู๊าิาิต๋อ อโ่อต๋าิต๋ 11รสู้๐

ธิ์ณ1ษ ยุู่ .ๅาิฒอด์์ ขด์์ รฮ ฑู ด โ์่งูฮล่ํ ซู~ ๐~ อชู ณุ

กูถ้ํแจ~าิธธิ์ ขู๕๐10 ศิล่ํณ์ าิณุ~ 0ฒซุ ฑ่์

๐๐เ ง้ีฑ จ นี้ํ ช้ําิกู จอดุตฑ ใูา โิ่ - & เ ซ้้ํัณุว่ํ

ฑ เู้ าใช้ํสุขด่ฑูย่ เํ้าิดําิตุ๊ษัณู ฒฑฑู๐อุ๊1

ต๋าโ ซุ้นํ รู๊ๅ\น หี ท0รด์์จ ฝื ฑูต๋ส0 นุ๊| ญ่โ่จาณู ทส์์

ต๋จขณูอ ท๊าิา บิื ด์์อ ปิโ่ต๋ ~รู๊ฑต .ูซ ณุฑูฐีฑู

จากด์์ จไ๐ร ศูู ๐๐๐ก์ าว่ําิโ่ ต่ํ11น่ํ๐๐๐ ด์์ขุ

๐ย้ํฒโ่อย้ํฑิธูโ่ฑ ~รุ้ฒิ ส์์ฉ ร้ค้ํค้ ชํู ต้่ําิช้ํบิ

ณูอ~ด์์ ใน์น่ําิต่ํทแกลุ้”ฒิ ซ้ํหู่ ฑู๐ขูฒิบิ

ส์์ฑ์ ๅ”ฒิ ๐๐ฑูฒชู้ขณ หิตต๋าทะิซุฒณุ ~ 1 .ๅจะ งิู
ๅ ย้ํ . ส์์ี 11 ต่ํๅอดุอย้ําิช้ํ ซิจําิซ้ํ อยู่

เ้ อาิจซ้ํา ี ด์์จ๊อ ช้ํ0ด์์ธุ์- ๐ แรู ฑู๐ เ้าิ

ฑ๐โ่ ” จุ๊ล่ํช้ํ0 ~1 ~ ฑูตุฒซูฒ่ิ 91 ณุกูแร

ร ก๊ 1์1ติ์อั ๐๐๐ๅ ๐๐๐าิ ช้ํ ด์์ต๋ๅใหู่ ซ้ําิ

ซุ ณุ้ด์ โ์่รู๊าใิหา ชิ้ํา . 11ต่ํ อ โ ช่้ําิจ ๐๒

๒ ` ร งโ่ฒิทชูฑ ๖๐ธิ ต์ฺอ น้ฑํ์ออถ้ํ จุ๊

าฉือง๊ โ่ๅซื อจ๊า อิ ๅพืร่ํ .ๅ ๐ขู 1่11โ๐ด์์ ด์์ทธุ์ รู๊

าิาิ ๅ วุ้ ต๋ล่ํๅาิฑีโ่ ฑตฑ0ส์์ใจ ๅฑต๋ย่ํ น~

ๅ 0 จ ด์์ใช้ํ จ0ซ้ํช้ํ โ่ธิ์ . ๅ ต่ําิเ โ้ดํจ๊ทบิ ๅาิ

ด์์อน่ โํ่ ซ้ํ0ซช้ํต่ํ 111จ

ข ฟูัง ขอย้ํา ท๐ว ฮูืยู ข่ช้ํ ะิด์์ 'เ เ้้ รุกู๊๊ ทัน้ํ

1ฟู้ด์ ~์ . 0ธ ติ่ํ16 .หาิ วัต ดฺ ฑู้ซ้ํ าิ

|ว์.ๅซูเ1.า ลิ้ํ๐ด์์นีไปืาิด์์ จ ต่ช้ํฝึ ๓๐ ใธ์ซ้ํ~1 ~ขุาิาฝื ฉ 11

ล้ํ าิช้ํด์์4๙๐ษุ๐๕ม่ํ าหรูส น้ําิ ช้ํณาิ

1ย่ํย้ํทศต่ํฮอแ ฑูซู่ฉ นั่ํา เิ้ฑฉ่ย้ํะอ้อณู
ข นุ่ําหข ฑ์้ อู๊า ลิ่ํ ล่ําอม่ําอ่ํ ~ ััณุ

๐ต่ํา ฑินํฒ ส์์๑๒๓ าส วู่ํดีต่ํ &

ช้ํตุ รโ่ญิ~ๅด์์ตฺ10 ถ้ํ ถญ๐าิช้ํา 1ิ ลุ่ะิขุน ร์ ฝุ้

๖๓๐ ๐ย่ํน้ํ ๐1๓ ๐๐ ฉีณุ โซ่้ํ าิธถ้ํฉุด์์
ซ้ําิชู๓๗ า งูช้ํ ทุ่๐ช้ํ าิฒิโ่ ทฒน่ํช้ํะิ.าิรู๊

ทปุ๊๐ ฑิต่ําิ 1ฝี ~ฒาิทอาธิ ซิฒฐิ บาิๅน่ํ.0ฒ ช้ํ

หิ ๐๐ช้ํฑ ๅม่ โํ่ออญ์น่ําน้ํอ . 0ช้ํ ๐ต่ํด้ๅจ้รุ่

เ้ต่ํจูาทา ชิ้ํ 0 ด์์ อช้ํะจุ ทฉิฒดําอู๊ .ธเ้าน

ค้ํช้ํ ๅ ถ รูู๊ต รุ๋๊ช้ํฑูย่ํารุ๊ธอู๊าิห น็่ํ อฒิส์-พู ต่่ํ
รู้เ้ต่อด์ โ์่ วีปือถ้ํ ลุ้ ต๋าท ่ สโ่าิช ชํ้ํ ๐๐ช้ํอสู้ๅแค้ํ

ซุ่ม่ํ0ต่ํ ช้ ชํ้ํ0ธิอ่ํต่ํ าิ ด์์ จะ วย้ํ~ซู่ศ ธูิบิร ธุ์ ซึ

ฑฑ์01/ ซ้ํ ล้ําิ น่ํต่ํต่ต่ํ~ย้ นํ้ํธผัด์ ห์ู้ ๗๐๐
ช้ํา หิื1 ณาิส จูีน้ํ .ๅณุนซ้ํล่ํ ณโ่เ้ธุ์ ๓ นผั
รึ ่ ต่ํหุ้รูช่ื ๅา ฑิถ่ ช้ํณุน่ํ . ล้ํ อม่ํ 1141๐๐.

0ต่ําิาิค ยูินโ่ฒ ~ิฌฆษุ ฬิซ้ํม่ํ

หู รู่่ฑซ้ําิ ต่ําิฟุ้ ต่ํจใรู๊ะิ ด์์ด์์~ข เุ้ต่ํ.
ฑ ตู ต๋่ํโ่ .ท ฑู๐ ล่ํซ้ํ ๅฒน่ํ ๅ"ฒทต่ํ ~าิ ~๐~

ร สั์ ร์ุ๊อู ต๊่ํ ส์์ ~ค้ํผู้ อตซ้ ชํื
1 ศ์ : ่ เ้า ฑิธ์ถ้ํ ทุ่่อสั

ต่ํะ ดิ๋อ ต๋ย่ํ /น้ํปิทิ ส์์ฒิทย้ํ.เ้จ วู่ํวั

วรู๊าิด์์หึ ต่ซ้ํต์ ษีถ้ํา่ 1ะิทะซิูโ่ต่ํซ้ํช็ฮ วู่ํ
จรต่ําิ ฌาิด์์ฑูตต่ํช้ํรุ-้ ตฺช้ํ
ฒ่วู้ศ นู้ํ 10ถ้ํ ช้ํด์์ กูข่ บูู๊ะจิค้ํ

เ้าิต๋บุ๊๐ฒ ฑด์์~ขู ~ท ร่ําิช้ํม่ํค้ํ ฟุ " ศึ?

ซ้ํฝัซิ มิด์์ศึ น่ํฑูตุ้นูรุ© ณุ ต่ํ ช้ํช้ําิ ช้ํ น์

าิดูขูด์์ - ทุ^ฑ๐๐ กอัตู ย่น้ํศุฮาน่ํา่าิ ธี ~1 ~

๐๐๗ต่ํต๋พุอ เ้ น้ํ . ช้ํ

ฉุณุธ์ ทาิ0 ~พุาิ๐๐ ณาิญู อุ่น้ํ ฑู๐าิตต๋ทช

าิษัต่ําิทต่ํฑูต ฉีุซ้ํปู้ฉศุณปู้ซณุชู้ด์์ ~ฟือ

ซ้ ถํ้ําิฬิกู๊ะิด์์ธ สู้ ถ้ําิด์์พฝ้หู้ซ้ํอห็น่ํ

ล้ํช้ําิาิเ้ฑูทูต๋รย้ํด์์ซ้ํโถว๊ซ๐ง้ต๋ซ้ํ

ร ฑีฉถ้ํชู้ข ฒิฑด์์ กู๊ก๊ธีทชืฑช้ํะ-ถ้ํฑูต๋ถ้ํา

ซ้ํช้ํต๋ ~ทุ ต่์จด์์ ซ้ําิ ณุทาิทย ๅน่ําิโล้ํช้ํ.
ศุ หุ้ม่ํฟู ซ้ําิช้ํกู๊ ฉุ กุ้ม่ํช้ํ า ๓ิ

ฒตฑ~1 ~ซุน้ํ ส์์ท หน๊ะิ ตฺรุ๊ะท๐ฑ อ~ ลู ยู จู่
อบ๊ด์์ ซ้ํ าิต่ํ ญา น่ํ ถึ ี

เ้ธ กิ๐ ต่ํฒิ~ขอู๊ะ นีฉุขุด์ น์ู๋ ย้ํช้ํ ช้ํ าิว์ ' ๒

ล่ํต่ํ า ดิ์์โ่ถ้ํ0ซ้ํช้ํ ทา โสู่ '

ฑ ป์ู้หร๐๐ฑ์ฑ อนีณ อูู๋ผูฑูซรู่ณาิณี

ทุ๐รูฒน้ํ 4ช้ํณ1ษุ ซูะิ จือย้ํ ทฒิย้ํฝึกย้ โํ่
ฑู๐ช้ํบิ-ฑ ใูบค็ด์์ ั วต่ํๅทอช้ํษุต่ํ

าิาิต๋ ด์์ร ดุํฟิ าิด์์ ๐ าิต่ําิวณิ ซู้ํณู

จ้ ๐นอต๋ฒ๐64 พื สึกูรุ๐1 ะิสจื ~ฌต่าิโ่ต ณุ๋

าิจต๋โ่ต่ๅว็าิ อ่ํช้ํ ส์์ต่ํ ๅาธณุฑู . ๅ อย้ํสุด์์

ต ใ๋เ้ค่ํฉ ล่ํนแบ จอ๊าิด์์ ฮ รู็ทซ้ํา ~ ช้ําทู ต่ํ

านอูณุ๊ 4โด์ ฏ์ี รู๊ชู้ซูด์์ ๓ต่ํต่ ๅฒโ่ชูซ้้ํสู อุ้ รู๊้ด์์

~ าจต่ํ รู๊/ฑหาทิ_ ๅ /๐๐๐ฌ ธ

ณ์ล่ รํุ๊า่าิ ~ ส์์ย่ํท ณ ฮู จูะิ

หุ้น กูน้ํช้ํ ด์์น้ํณว่ํ 11ญิ ต๋ถ้ มํ่ํ รู๊ะ มิ่ํฒิฐล์่ํ

โจ่ี นื อศ์ ช้ 1ํ6ล่ํฉี ย่ํฝุ่ ทุญูฮ๊ด์์อาิ จุด์์ ปู้ซู6

ฑตรฮุณณู ศูฑูใ ฑฑ จฒโ่รู๊ฮูท าิโ า เ้ต่ํ

1ฮูทต๋ถาิฉบ 1 ~ 1ฑ ซุ่อ าจูซ้ํฐ์ทฑูตม่ํฬิฐสีู้

เ้ถย้ํธ 11๓6. 0ฑูอว่ําิ ฬิรพัโ่ศึช้ํ หุ้อซ้ํฉ่ํธปื0ฑ์าิช้ํ ชุด์์ อุ๊าิ โง่ี น็ต่ําินู้ซ้ํช้ํ

ฉะิ๐๐ .รุาธฬิ๐ า งิี ต่ อํ จ าิ รู๊ซซ้ํ ส์์ย่ํ

ๅ อถ้ํจ~ โ ใ่ม่ํ โ่โ ง่ 1ื 1โ ฝ่ึ จูสุ่ ฑู ท้าิฌฮ้- ๐

หิจฒถ์ ธ 4์ฑูลกทถ้ํ ช้ํ จะท๊ะิน้ํช้ํ ๅ 0

ผ่ ต ย๋้ํ ตุอช้ ชํ้ําิาิชุ ฑ่ิ ต็ม๊ะิ

ต๋ซ โู่ รู๊โ่ ๐1 1โ โ่่ ่1 - อธ โ์ธ ย์้ํ1 %๐1 าโโ่ าิฑณี๐ฑู ต่ํต่ํญูดํานูจ้ านจษุค้ํน่ํต่ํอโ่ า รู่ฑโ่ ๐

า ซิู เ่้ย้ํรือถ้ํถ่ าิจด์์ ~ 11ส์์ท ๐๐๐ท น้ํ ต่ ธํ ช๊11 .ฑ รู๊อ

ต่ํย้ําิช้ํต่ําิ

าอ สุ่ ดี '

/ญู

ซจึๅวย้ จําิฒ

บึช้ โํ่ . ๅ ๐ อ ก็ุ๊ช ณุต์ทฐ์ฑรุโ่ . ด์โ่ใญู ๅฒน้ํช้ํช้ํ จ๐ท4รู๊ฑู รุ้ฟุต่ํจฒด์ ธ์์~1 ซ้ํ วู ๏้ฒณท ษ๊ัตร



อ๊ณุโนโ่ 1 6๐๐ .10 โ่บู๊ 11ะิ น อืด์์ย์ แหื ^ ` รู๊ด์์ ณ โุ่ร นัต ใ๋จื ฮัซ้ํ ี ช้ .ํ0 ณี /

ชูข รู จีู ๐น๐๐ด์์๐.วุฮั ฒะิร๊ส์์ว สิ์ ร์ัฐ ตี่ํ วู๊ารู๊ดําชิ ซื้ํ อู ร้่ชํ้ํทฑูตุ๊ะิทร่ํ ๅซ้าฑิ าร๊ญ้าฬิ

1๖ด์์หึฑูรู๊ สฑึ ช้ําิค่ํฬิฑูต่ําิ ช้ 1ํ 111๐ช้ํ ๅาิซ้ํทญูกต๋ รอ่ํฒฑู.ซุ โซ้ํ รู วิช้ํอ๒ธิ โ์่

ๅฒิท๊1หล่ํ ช้ํฒิท ๖๐ร1ั1ถค้ .ํ 1นู๋าิน่ํ๐๐ ๐๐๐ม่ํ น่ําิ .1 ถึล่ําิา 1ิ ตุ๊ณุกูน ญููตาชิฒ่

1ทส์์ ๅ ฝ้า ศิ ซู้ํา1รุช้ํ ถ้ํ11ชู้1ฤฒณ .ู ๅตู่ล่ํา ใิโ ๅาิช้ํ าิาธ ตํิ์ 0ฒิตัทต๋ชาิช้ํณโ่ ร ส์ุ ล้ํธีณูโ่ซืฉ ฑิูต๋ ~

ฆ์เ้สู่ จะฑต์ตื ๅหู้ซ้ํฑู0จึต่ํย้ํฉืซึธ์ 1น้ํ๐ น้ําเ้ล่ํ า ริู๊๐ๅ1ฮ เู้ ซึ -อึโ่ด่อ ๐114ณ์อ งี111ท๐ ฑ์ ด์์ตด์ ~์

ร ปูิด์์ซ้ํ เ้ฝึ ฒิ ชู้ฮือ่ํ า ถู ซ้ํต่ํ,โ่ด์์ ด์์ซ้ํ นุ๊าิฒิท็ ก จ็ ซํ้ํช๐ .ท1ฑ ขูรู๊ ฒิ~โ ง่ิ นุ๊ะ สู้ ~ ต๋จิ บ็ทโ่ ซ้ํ๐

าิช้ํฉี จิ 111๐ .ซุฒ1อ ขูด์์ ซ้ํญูรู๗๐1ก ญัิ อ สู้ 10ส์์~ ( ถ้ํทณุนู้ ต่ํ ๐1ก สูญ้ต่ําิพ411โ่ชู รุ้้ว่ํท ชู้

สร่ ชํ้ํ ฒิ~ 1ทูลู๓ะิ๐ฑล้ํ ค้ํ ค็ฑิาิธีอย้ํา เิ้ะ1/ ณ1น้ํ ทซ้ํจ~จะธหิงัฒ รู้~นอู๊า ทิู ท้ รุ๊ฌรู ท๊อาิ๐

ฑูรุส~8๐๓ ทต่ํ ฝั๐๐ จาิตฺปู้อย้ํ 4ช้ํด์์ ล้ําิ ช็ ด์์ ต ดุ๋ ขุ้ฒ าิสุ่ส ดุ๋ ~ ฮึฮู รุ๊ หม่ํ บื4 ขุฑช้ํ ศู

น้ํเล้ หํิ นุ๊0น้ํ ต่ 4ํ .11 11ร ฌน้ํ4โ ง่ ณัู ถ้ํต่รฑูด์์ต๋ ฒซุ่าิช้ําฑซ้ํฑ 'าิถา ติุ๊ หัหุ้๐๐ซ้ํญูตฺทถ้ําิ

าิญูจิ า นิ 1ี1ย้ํ4 ยู กุ่๊ 11โ่ ช้ํศูอีย้ํ 0ธุ ด์์์. นูฐ ทาิด์ น์้ํ ช้ําิธีน้ํ ๐๐ ๐ซิ .ช้ํ รเ์้าิาิ ช้ํ

าิญูจ 11ส ตู๋ฒตุ ซ้ํด์์ถ้ําิช้ํ าิช้ํช้ ชํ้ํช้ํตั ฝ ปีืศุณโ่๓โ่ซ้ํญูฐ์.ขู่ลุ๊ฑส็๐ ฑ ตูืฑะิ ร รุี~หด์ ร์ุ๊

ช้ํฒิ ส์์ธซ เู้นตู น่่ ชํ้ํช้ํซ้ํ า ชิ้ําค้ํ ซ้ ชํ้ 1ํซ้ํ า กิู่ต่น่ สํุ ฑ วูู ฮูด์ ~์ เ จู้ณูะิต๋ ฑซ้ํด์ ย์่ํรู้ จ จิ น์

ทูตุฉโ่ ๐6 ธ ต์ ป๋ืถ้ํ า ๐ิหิ ต๊ปู้ เ้ ~ บึต่ํฮ ดิ์์ ห ชึ้ํน่ํศ์ช๊ กุ๊า 1ิซ้ํด์์๐.สุร็ ๐ขูธส้ะิต๋ย้ํ ซ ดู์์ ฑด์ ต์่ ฐํ์ ~ ต๋อุ๊ ฉื

อๅย่ํเ้ ฮู ล๊ ~ ฑูตฺปุ่ฟัน้ําิ ชุด์์ณุฒส์์ .ๅฑีณุ ซะิด์์ณุ๐ด์์ .11สู้ าิกน้ ฮํุตร๋ื ซุณู ขค่ํย่ โํ่

ทะิฑู ชู้ช้ 1ํ ~บูชืตุ๊ะ สู ๐้ รื ฑูต่ํช้ํ .1. วซิตรูจะิฒาิญู ๐๐ขู่เ้111ต่ํ เ ต้ 1๋ฑู๐โ่๐ช้ํ ฒิ .ๅอูถ้ํซาิจ๐ธ แี าอย่ํ

รู๊ ต๋าิ ดิ์ศูน้ํ.ษิร์ท0รูฒิ ปู้อฒ่ฒิบิถ ซูจ์ฮ 1ูค้ํฒิ~พุ่ หุ้รู๊าิ ซุ้น่ เํ้ฝ โั่ ฑิต ย๋้ําิ ' รุ๊ซ์ เ้ 1 1%ต่ํต่ํ

ต่ํศ ทููต่ํฬิร์ าห์จๅ ร๊า ขุ ต่่ํด์์ต่ํก๊ ด๊ต ย้้ําิโ่ล้ํ ยุ่นุ๊ ช้ํ า ชิ้ ฮํิธุ์ ~ ฟิ จู่ฑด์์ต่ํ จีต่ําิร์ ก็ม่ํ

๐๐ย้ํล้ํ ๐๐1๐ ข อูุ๊ตฒต๋จ ทศํช้ํะช ๐ูะิน่ํา ชิื ฑูต๋ ณู๐าิ๐ชู้ ศุส์์ฑธํฑนึอณุๅ.ๅทอซูค่ํ๐ ญิ

โ่ฒ ชิ้ํ สู้ อ่ํ ด์์ ต ส๋้นสู้ณุฉ ตุ่ เํ้าท เ้ซ้ํ1ตูะิอ่ํอน้ํ ๐ะ เิ้ณ1๗1 ซ้ํช้ ~ํ ช้ํทวู๊ะ ขิู่รูปู๊้ซ้ํฒิธณุส์ร์ุ

หน่ํต่ํ111ล่ํ รู๊ห ติ่ํ ~ฑ ต่ํต่ําิชูด์์ซ้ํฑ ต่ํณ ขุุ่ถ้ําิ013 ฑู๐ ~. 11ะิซ้ํ1 0ฑิหู่
บู๊ซุ่๐นู๋ นุ๊ะิาิต เ๋้า อธุ์อ ช้ํฒ่าิ ๐ ๐1๐1 .เ 1้1ช้ําิ ษ ฑัูต๋ๅขอซ้ํ ซูโ่ ย่ํจาิพุฝ ฑั ตู่ํ 11ศู ๖๐ช้ําต่ํ 1ต่ํ ๅจนต น๋้ํา

ขธู ด์์ด์โ์ต๋ ภู่ล่ รํ์~ ค้ํสุด์ ~์ฒิจึล่ ชํ้ําิน้ํ (รู๊ส์์~นิซ้ํ๓๐ณ์ย่ํ ฮูทส์์ด์์ ถ้ําต่ อึด ด๋์์ซ้ํะิ ชู้

ซ้าิๅธิ์ซ้ําฐิส าเ้ฑ รู่~ ล่ําิด์์อญิด์์ช ต่ํ หุ้น้ําิทติ์ว่ํ ~ หืฒฑ ซู้ํ ฒิ .1. 0โ่ต๋ณ ข์อ นู่ํฐิ

ด์์ต๋ณ ปู ซู๊ทต๋ ” บู๊อ๊ต๋ ชู โ้่ซ้ํห ลุ๊าิโ่ฑิซ้ํ ๐๓1๓ โ่ซ้ํ ด์์น โ็่ อ๋อุ ต๊๋บ ๐ชื ณ ฝุุ่ ๐ด์์๐ ๐ส์์

รุ๊าิย่ ฑํ์ บึ๐น่ํ า ช้ มํ่ โํ่ต ย๋้ํ11ณุฑ์๐ซด์์ ท11ญ้าธุ์ซ้ํธ ต โ็่ธน้ําิ~ ฒิ ~กู๊อ งโั่ ย้ํด์์ หึ
ยู่ฌ รูต๊๋ย้ํ าิ ศุ ลูนู้ส์์~ รู๊ด์์ ซ้ําิน้ํต่ โ รู่๊ต๋ า เ้ๅ 1ฑาต๋ หึ 1'ตํซ้ํณี น่ํ1ชู้ ~ นู้อุ้ สุ่ฮูา 1รู๊อ จั

~ท . ซ้ํ ~าิซุ่ซ้ํต่ํฑูส์์หาิฒ ชู้ส ส็ุข ทูนรู้~ ล้ํ ๓ทูรู๊ฬิ ใม่ํฑูซ้ํนึ ถูถ้ํ ต่ําส็ฬิกูรุฑู ฉินูว่ ฑํู ฒ่า

๐๐๒๐๓๐ธ ๓ิ๐ หู ฉต่ํ า อิ่ํ ซ้ํ4ลู”ธถ้ํ ล่ํช้ํ น่ํธํๅ ตฺต่ําิจน่ํา ติ๋จ ะิ น่ํ ~ าินณูซ้ํ
ช้ํซด์์โ่ ดํช้ํดํ ~ ิ ปู ซู้าเ ล้ิ 1ฝัส1 ด์ ด์ . ถ้ 1ําิ ษ ทัิ ๅ ต ว๋่ โํดํ ๅฑอ าจุ๊ะิญูซ้ําิชต็ั ๐ฮ่ผั

น้ํช้ํ ชู โ้่จฒัศุกุ้ ๐๐ ๐น ๐น้ํา่ สุปิ ดุอซ้ํ จญูเ้จ๊ 1 ะิ ด นํึ ส ช่้ํ /ฑ์ต๋ช้ํ /ด์์ ย่ํ 1114
ฒ _ _วู้ _ _ _ _ _๐ ้ /โ รู่้ า / //

ญ๐๐๐ านฑณุ . 0ปีาิ ๐ซุ่ าอู๋าิฑสุ ช่ ด้์์ษุฒ ช้ํน.ๅ๐ โ่ ซ้ํด์์ า ๐ รุ้ ดําิ ๐ฑู 11ะ ๐ิ 1 นุ๊ฒ1

ศ ธํธิฒ ช้ 1ํ ขุน ว็ุ โ่ฑ์ ด์์โ่ซ้ํช้ํณทูซ้ํ ฒฐิาิสาิาด์์ธ๐๐ถ้ํฝึ ฑูซ้ํะ~ อู รุย้ํนน้ํ ชูขู้ จช้ํ

~ฝุ่ซุ ผ่นั่ํะโ่ าิต่ํ๐ด์์ต่ํศุด์์ศูน้ํ ด่ ~ย่ํ เ้าทซ้ วํ็ ซ้ํ ท ๐ฑลึ ว ๐ัญูฮ -ฑซุฬิเ ซ้้ํ๐า ด ด๊์์ข์ ต่ หํ็

น้ํสนู ฟ็นุ๊ะิสู้ 1ฟุ้ น่ําง ญ้ิ ณ ฟุ้ อืาโ โ่่ ๅดําิฑูต่ โํ ง่๊ ณูน่ํะิขอ่ํด์์~ รู๊ ~ช๊าซ้ํ

ฒิ ธุ์. ปี1น่ํโ่ด์ .์ด์์ 10ส์์น่ํช้ํก ช้ํ0ช้ํช้ํโ่ซ้ํ ต๋ฑ๐๐ าิด์์ข๐ 1ส์์หิ ขิ ด์ ข์็ ฮุล่ํ ม่ํ ณุฒิ ซุน

ทศํโ่าิ าิช๊ฝ โื่ ฑูตุณู ๅฌวูฒิ 1ศ รูู๊ซต๋ฒิ ร ๔์11 ะนิ้ํา กิึ ด๋ง้าิช้ํ ขูด์์ ๅ ต๋ช้ํช้ํอฝีซ้ําิน าย่ํ

~ธุร ท์ซ้ํค่ํส นู้หย่ํซู่ซ้ํา ชิ้ํารุส์์รู ซ้ํย่ จํู~ ๓ช้ําิฒฒิ ๐โ่ช็๐ม่ํ .11ฐ์หุ้ ฑู๐อู๋ย้ํ๐๐ซ้ํ๐ณุ

โ่น่ํช้ํฮิต่ํ ต่ํรุ ด๊๊ซ้ํย้ําิ ค่ําิฑล่ํฟ ศิาิ น้ํ ย ธ์์ ทู๐โ่ซ้ํ@ ช้ํ~าช้ํย์ ป ด็์์ต่ํด์์รู๊ะิน้ํ
1ต่ําิ น้ํรี วุฌ้ฉ1าิ0ซู๐ต่ํอู้๗1๓1ณูย่ํ๐ณ ฑูซ้ํสู้ซ้ําิช ณูฮ ทูต๋าฐา ต ต่่ําสู่ ต่ํ0ฑูฑิ _

โ่1๓๐.ช้ํ๐ ซูซูตต่ํ๐โ่ช้ มํ่ํส์์6~า ~ทุ จะิ'สู้ ฑู ฒ1บฒสู่ฒฑ ตูู่ าิณูรุคูๅซอึญ้าิ

ฉิน้ ชํ้ํซด โ์่ ซ้ําน้ํ ด์์ขนาศ ขูู่หนซ้ํจ ทต่ํา ๐๐ ๐1ฒิ ง จ้าาิ ๅว่ํะิโตรือ ย้ํ ช้ํต ซุ๋ ฝุ่่โ่ เ ข้ิ 11

ซ้ําิ 'าิปูซ้้ํฆ์อ าร่ําิล้ํทส์์ต๋อู๊ อ่ํา ริู๊ ซ้ํตม่ํ ศู๐า ติ๋จ วุฉ ฑุ สููย้ํเ้ ณ ท์ื ๑๓4 ~ ซ้ําิช้ํฝั

๐1๐4ธ ฑู่11 - ด์์ ต๋าิน้ํ๐าิาิๅอฑซ้ํยู่ถ้ํ ~ บู๐ญวุตุ ผ โื่ส์์- 0๐๐วิ ฑู๐ว ตู โ๋่ าซ้ํรู๊ โ โ่ย้ําโ่ฑ ซ๐ขู่าท าิช้ํ

าิล้ํสุฑิ ฑูณ ซู้ํ ช้ํ1 าณว่ํซ้ํณ โุ่ ~ธูน่ํ 11ตย๋้ํ ด์์ต ซ๋้ํ ฮู น้ํ ๐ซ้ํณี-โ่น่ํ ฬ ซิ้ํด์ ธ์ุจหตุ^ 11ฐี๐ฌถ้ํ

จฒัช้ํๅต่ํเ้ๅอ .ปุ่พุอ ซู่ ด์์ ๓๐ซ้ ตํ๋ ธุ น์ู หึ ณฮิ๐ด์์ รุ๊ฒวุ ต่ํฑูต่ํช้ํ 11ตุ้ ~ ต๋ะิ 11 ๑๗๐นหรฒูิส์์

ข์หุณู รู๊ ะิด์ 1์น่ รํู่ช้ํ .จู ฐฑ์ช้ํดํา ๐ิทตร๋๊ ฉีที าิช้ํ จา ง่๊ตฺธู 0ด์์ส์ ป์ู้ดู่ ช้ํสุ่ ซูต่ํต์

ลู ร่ํ๐ถ้ํ .ซ ฝุี ธิ์๐ง สั ฮู ๐รู๊ ฑูธุรู๊ ~อ่ํ ซสุ์์ 1ค้ํร ต๊๋ ค่ํ ซด์์ต่ํฌ1โ่าจเ้จูร~ ด่ฟัต่ําิด์์ต่ํ~า ~ ยํ ช้ํ

ถูธ์๓๐๐๐11 ~ด์์ น้ ฟํิณุค่ํา ชิ้ํโ่ขุ หู่้ฑ๐ย้ํต๋ ณู/ ฑตู่๖๐ ลูช้ํฉุขุณ วุ่ําฌ.ๅส ตฺู1เ้อ ยูช่้ํ๐า ญิ้าฒิ๏
๐ซื ด์์อ ซ้้ํต๋ ณู -11ซ๐ วู๊ัเ้๐รู ย้ํณุด์์ซุนูย่ํ .ๅหุ่ซ้ํกอ ทด์์ดํ ฒ่า ชิ้ํด์์ทต่ํต๋ 11ะิ ~ สู้ ซุ่

`โ่จ์1ล่ํ ทฌรู๐.าิณู รุ ~1 ~กู๊ะร์ทส์์~1~จาิณี ด์ ~์ศู๐ช้ํ ช้ํ ผ นั้ํ๐ ช้ํ๗๐ .ฮ รูู๊๐ ภ์ฒ

รู๊ต่ํทต๋ทหุใ1 ซ้ํช้ เํ ล้้ํ ฑฒ๐๐ ๐อู จ้า ชิ ชุ้ําิผิซ้ํ หช้ํะ กู ฑ๊์ค่ํ ด์์๙.1 .ฑู11๐ ต๋ย้ําิ ด์์ต่ํ ซ ซ์้ํ

ตู้ซึ จะิ ซ้ํช้ําิญูพุ ~ ~ฟิเ้า ใิหู่ ทถ้ํช้ํช้ํ”ท ธิ์ . ต๋ฒเ้ขุด์์ ษัด์์ทส์ ห์ิ ฮ นั้ํ ั ๐ฑูตฺล่ํ ๅ / สธ ฑูซุ่6ด์์ข

/ ฌ ่ ต๊ทศําิ ช เู้ต่ําิ . ส์์จช้ํารู 1้11ซุ่ ถ๐ซืส์์รุ่ ช ดุ์์กซุ่ 6ณู ๐
น้ํ ค้ํา ธุ่ถ้ําิ งั าฑ์ด์์ต่ํ ~ สุ่ว่ําิ ช็ ค้ ตํ้

อปีชู๐ อณุส์์ ๅซุ น่่ํซ้ํอุ รู๊้ วีซูช้ํๅาิาิชปู น้้ํชุ ม่ํธ์ ฒิท๐นาิชน้ํ สู้ดูาิช้ํ ช้ํะิซจุ1ะิน่ํะิ
ทต่ํ ๐1๐ อู๋าิ๐ฑล้ํอโ่ซ้ําิ ฑูรท๊ สุขอู๊ๅล่ํ๐ฌช้ํ ฌรฮู. ฑูตฺต่ํา ขู รุ่้ ๖14ซ้ํ่ ทญ้าข า 1. ๐

ฮ ซ่้ํ าิน้ํ ต่ํฟเิ ร้ี ต๋ย่ําิ ช ซู้ํ ๅต๋ว่ ชํ้ํ าิถุช้ํ าิ1ณ ก์๊ะ ฟื11 ขิท11ขู่1ฐ บิื๐ขณุด์โ์่ธุ์ ขอูย่ รํุ๊ช้ํซ คูู

ๅ ซุหี ถ้ํ ธ์~ จีต่ํ ณุ โด่์์ ใน่ํ~ 11ฑซี ~ ด์์ ~ ร่ํ ธิ ฑิ 61 ~ทิ ชูต ๐ ๐๐' เ้ 1นขอู

รู ฉ๊ ดี์์อขูยุอู วู๊ท ณ เู้อ.โ่๐ ส์์~าโโ่าฐีค่ํ าิช๊ส์์~ด ว์่ําิอุ๊ะิ ต่ํช้ํ อ ฎ ๐ีร้อปิดําโ

ดํส ดุ ถ๊้ํฟุต่ ปํู้ซ้ํ ะิจุด์์จีนจุ๋าิโ่ซ้ ลํ้ํ~สุสุ่ ซุ่ ฒ่ิ วุ ๅา่ งูหล่ํา โิ่โ่ องวู้๊าโ่ ~ กูล่ํะิ ซ้ํ นรู๊ฑ์ณีน้ํา ย่้ํโ่

ๅาิก ฌัจา อิ่ํ11 ปู้อถ้ํา ~าิช ฑุิ .ด์์ซ้ํศ ซ์ ปู ซ้้ําิ ขอ๊าิาโ่ ช้ํสู ช้ฒิสู ขู ซ่้ํ วู้ ~ ฒิ ทต๋ฑ๐ชู ข้ต ธฺู ล้ํไ.

/ ด์์~ 011ช้ํช้ํ ฑิต่ํ าิฝุ รู่ย้ํ าิ ๐๗ ๐๐าห์ทซ้ํต่ํขุ่ สะ ~าิาิเ ร้ ตู่ข ๐า ติฺข วุฒ
ซ้ํา ”๐๐ ั

ด์์ ~ ผู เ้้ซ้ํส์ ซ์้ ทํ ส์์ฉ ชุ้ํ1~ ฉื ศูนู้ ทูต๋ฑซุ่ ๅ11าทจื ส โู่ต๋1~ทิซ้ํ๐ธซิูท็จูฑูตู เ้้าิช้ํ ขูด์์ ๅโ ต่่ํฒิษ

ญูรู๊ส เุ้ซ้ํ ญ้าิ ๅฑูต็ม่ ดํ์ ~์ฟิซ้ํสุ่น1น1พุ ตด์ ข์ี .บู1 ส ซูู ต่ 1๋ / าิ ชื ฑ4 ศซู้ํ11 ถ้ ซํ้ํอ ทฉีฉ ซุ้ํ

-สุ จุ หู่มุณุขุ

๓๗๐๐น้ํตุ ร ตีุซ้ํ 11ช้ ~ํ อถ่ขุ นู ชู้ นฉ่ําิ ย์ ต๋ฑด์ ใ์ช้ํ า



/ / _ / / ้ `

ชู 1โ ด์์รโ่ อู้เ1 บิ ต๋าินีาใ ช้ํ อ๊0ช้ ใํ - ตช้ํ
เ้หรฐ๊ี ๆฒ ฑู ทหููด์์ตเ้า่ร๊ะิน่ําิด์์หรู่ต่ํ

ช้ํสุ่ ~ 11 ทน โ์่ต๋ง้น่ํ 4ท๊ะ ทต ร่์ด์์ต่ถ์ก ~

รู ก๊๊ส์์ฒิ~โ ฬ่ิณเ ง้จา โิ หู่ ย้้ํา เิ้ า่ค้ นํุ๊า

ๆ

ชุฑด์์1 น่ํฟู้ วุโ่ด จ็ุ อี 1

~- 0

ซ้ํ ฑูอีธู4โ่ าฮุรุ้ ชู้ฬ ติ๋ๅอ ๅธูเ้ต๋ซ ซาแต ช๋้ํ

0

ทูตุน0ฒถุซําิะ ทวุ ต๋รูพุตุ้

เก๊

ยู่ ขี ย้ํโ่ซ้ํ สุ่ฑิ จย่ํ ค้ํะหาต่ํ 1นุ๊าิณ์ซ้ํจุ โ๊ โ่่ขโ ฝ่ื

นค่ํณีท๐11ปี วิฑฬิ~ซู~ นิ~วู ซ้ํส์์ า' ยู่า ซิ ณีรด์์

๐ร์ขอิ รีฑ/ถ้ํ ฌท ล้ํ โ่รู๊ช้ํช้ สํุ่ 6 1ท ฒ จุ๊ถ้ ฑํ าิน่ํ

ฑ4โ่ส์์ข็ พู่หีฑฒภิ คู่ชื ณี~ตู ต โ๋ ฑ่ิติ์๐ ญูแ อด์์หหุ่

น้ํโ่ฬิ ฑูจุ ฑู๊ล้ําด์์ จ็ รัาิช้ํ0 ฑิตุฉ ร่ น้ํฐี น ส๊์์ โ ฉ่ิ

หึ นุ ฐ๊ีฮู อู้ขอช้ํช้ํา ฑิู พุท ต่ํ ถาิช้ํ1.วทนี /โ

รู แ๊บ ว่ําฑ ๐11รู๊ กฉปู้ซ้ตํ่ํรีฑต่อ่ํ อซ้ํ ช้ํซ้ํช้ํ

าิหฑน โ์เ้ษั หู้นจึ พุม่ํฐ์หูทส์์ติ ลุ๊ณทณุ ระิ

น่ํจึ ฟิเ้ฑช้ํงิน่ํ ต่าจุศิทย้ํ จรู๊าจู_

ซ้ําาิจ รุ ช้ํ าิฑ ว่ํณฑ า ชิุ ๗๓๗? ะิก์

โ่จดําิณ์โ่ล่ํสุ่ทิต๋ซ้ํ ายู่ทธุ์ญูร รูู .ช้ํตุฉฑู `

อู๊ะิทยูโ่รู๊าิธ ต่าิญูตในุ๊

ฑู น้ํษั ชู้ ๐1ฑูณุ าฒาฒ งิีย้ํจ้าข ๅใช้ํณฑถ่

าปือ จุ๋ อภิาิ ลุ๊1ศู .าิตๅ”ซ ฟิฝ้าิ าิทา จตุ1ฝึผั

หุ้น ห ชูู้ซ้ําิ ทย่ เํ้อา วิูท อู๋าิเ้ าฟุ้ ยู่อย็ต๋

ๅาิตฺซ้ํา [ 1 ] ะซูทีฆ่ าิ.ปู ช้้ํตุ๊กู ๗ ม่ ปํู้ลุ๊ฮิปึ

ๅท0โ่ ๖๐ ยู่นี4ต่ํ « &เ้ น์๓ เ ร้ซ้ํช ฮูอาจุฬิ

-าิ . 003 ฑู๐ จูต๋ะิ ซ ชุู้ โ่ต่ํช้ ชํ้ํ ๅอ๊หึช้ํ.ปืช้ํ
าิต๋งูฐิๅงฝ่นฒ ~ิฮูต๋ร ายู่รู๊ นิ 111๓ขีดุ ภุงซ้ํ

ซ้ 1ํม่ําิ๒๕ๅ” ถซ้ เํ้อู.ๅ คูธิรูษัด์์ผ ถุ หู้ดํธฐ์อพึสุ่

ม่ํนงู
/

ดุย
4๐๐1 ๓๗11ฑต๋าิ ช๊111 รู๊าิะ_หึช้ําิรู๊ ช้ํณุฒยู่

ด์์มิถุนต่ํศ ฑู์ ปุ่สุ อาิฒ-1~ฌฑะสุ. &นุ๊

ะิทธ์ฒ รู่๊ ๆซุ้น่ําิปึช้ํต่ 1ํ `าิะถใ ฑ์ซ้ําิ

ๅ๐00 นี (ถ้ํช้ํด์ ซ้ํ ถฬิเ้เ้ธ ถ้ สํุ่ .1 .โ่าจฑรต 1๋

6โ่นฒา . ฑู@สา หุ้ ช้ํ โง่๊ ,รูน จซิรู๊ อรูอซูตฺ .รุนฒ

ด์์จตุ ธิ์ ธุ์ณจตุ . เ้ย้ํ ะินก น้ํ 4ซะิฒ ฑูณุส์์ช้ํ.จ นู

าิน ตนาิช้ํณถือ_ตุท กุช้ําิตฺรุง ๓๐สู . ?4

ล้ํล้ํช้ํ า ลิโ่ฒณย้ํ4 ล่ํา ตุ๊รุวู้ กาิธํ 11โ่1ฟุ้ านุ๊ ตุ๊ `ปิตุฟุ ซ้้เํ้น ๅฟุ ต๋ซช้ํธ ชู้วูอณุ. ซู สู้๐ ยู ~

ต ชุื ท ค็ ด์์

ณุฑูยูฐิช ปูู้.ซ นูา อ/ปู้ซโ่ฉฑูย่ํ.ญิ ณูฐิ .4าิชี

ด์์รู๊ กู๊ ทุช้ํชู้ท๊าิ .ทโศํนแงั ช้ํ ทูฒสู้ รลูลหึ~ย้ํ

จอน้ําิ โ่ตู้ร่ํ า ทิย ฮู ทอดทุ า10ถ้ํช้ําิม่ เํ้ อส์ 4์

ช้ โํ่า ชิ้ํฑูฑู ม่ํษัถ้ จําิ ตฺ 1 .ทุ่ฮ็ ซูทณัณวูต๋ะ ช้ํ1

รู๊ ทุ ช้ํณ ;ฮูรฑิโ เ่ ห้ ฑูถ้ํ ป็ สู้ ทหิ ต โ๋่ ล่ํ ทูล้ํฝ้ ต่ํ~

น่ํอาิอณ จู บช ต๊๋ จในร จนาธ.ท1 โ่รุ ฉุ ฉุช้ ฑํ์ ทฉี

อู๊ดต่ําิ ๐ต่ํ จ นี่ ฑํ์ ฒิ ๐1 รอูท้ ต่ จํุ~ณุฒ
ฑูตฺน้ํ ๅจตฺฑฑีชื ~ป็ฐี ฒิ ทย้ํฬิ เ้ๅ

ๅฑด์์ๅ . ถซ้ํต่ ฯทซ าเ้าิ0 ต่ํสุ ด์์ต่ํซี

010 กู่ชื าิ อ อ๊ ด์์ข าทาิาิ0 ฝ้าิช้ํจ ณ้์จาิธมิ ฟิ จ สู้

า โิ่ฝัโ่รู๊ จด๊ ป อืึ ปุ่ถ้ ตํ่ โํ่ จิ1ทู าิ ธิ 0์ ปี0 ณจ บิติ์ ขู ด์ โ์่า

11ฮู1ฮ ญิอาิออ ย้ํ๐าิ ช๐ ถ้ํยู่ ต๋ทอดุ้ ถฃฑล้ําิธซ้ํโ่ ๐

รุ๊าิ ด์์ ต่ ชํ ซืืธิป๋อหู อ้ ย้ําิธ ตุ๊ 1ท ซู๊่.ซุ่ด์์ทือณ ธุ ซุน ปุช๊้ํ

๐ ใ
๐ ั ผัน่ํ . โอะ ซ้ํา ชิธูซ้ํฑ์ จะๅละข 'ฒิโ่น้ํ.

ซุ ส์ บ์ รู๊ะิาิ าิ จ รู์ซ้ํ พุโญู ๖๐ า โิต๋ธ ต์ซ้ํ ทฒน๊

_11ลุ๊ 1ซู่ -ใต่ํช้ํ นาโอ ฮูเ้ ย้ํ ด์์ _รู๊ณซุ่ ถ้ํ ปู ซุ้่ รื ซึ ช้ํ

_าิชทา ณรู๊ชืฑูทู๏ม่ํ

ท

ร ธึิ อญูทาิ ถ้ํา วัชรสะิซอ

0อาิต๋ซ ล โู่ฑษุ~จุ๊อ๊ ย้ํ สุ่ ฑาโ่ฌโ่ ซุสธนูใต่ํย โุ่ อู้ศิ ล้ํเธ

มูลุ๊ซู่ เ ช้ื ส์์ข ลุ๊ ช้ํช้ํ เ้~ ในู๋ฑูล ซ้ํด์์ ต่ําโ่?ขูลุ้ รัฝึล่ํ
อริ ทศํ ต ท์ึ น . อ่ฉฉุ ญิ _ฑิ ตี 11 2 พืชา ` อู๊ ั

ต๋ย้ํะ ร ร์เ้เ้ อูด้ ลุ ด๊์์รย้ําใษัต๋ม่ํอูน๊จ ว๊ ย็ู่รห ติู ทูอบ นุ๊อถ้ํ ๅ”กึ สุ จ่ะเ้ นฉาทีฌ ร็_0๐าิ กช้ํ

เ้ช้ํ ๐ขุ๔1๐๐ ๅาิ สร ะิดํเั้ศูอ ธูนํช้ําิท ธํอตฺาค่ํ

สุ่ ษัฝืต์ ขู ด์์_& อ๊ทฒนซ้ํ า
ว 4ัว ฃัต ช๐วู1ณุ . ศึ ข ๐ูวู ย้ํอ น .หู้อณุ ถู

นย้ํ.ฑช้ํช้ สํ ขุูซุ่น ว ปิู้ต่ํ สูต๋ฑิส์์ รู วู๊้ทด ตุ๋าะ .

ๅถช้ํ ๅ ะธรณาิฑูณี ๅ

~ร่ํ สุฮิต่ําตสูต๋ ฉะิล็พูช้ํฑ ตู๋ .ๅซุณุ ซ้ํ

งําิย่ํ -โ โ่ย้ําิาิโ่ต่ํ ฑ์ฑ ฟ์ ตุ๋ ~อูาโ น่า ๅละิตุ๊ ต่ํพุ่

ซซื ๅาิต๋รูหุ่ธิ.ๅหฟุ กล้ํญูแะิต ซ๋้ําิ โ่ทต๋ฑูอษั

ขฟู .้๓ รู้จด่วุฒ ต๋ โ่ ศูฑ๐ฑ ตู๋าศํษัๅฑธ์ตฺฮูทต่ ฒรุ

ฝึปิด์์ณใาเ้ .ต่ํอ สู อุ้๊าิ ช้ํต์ ย่ โํ่ นต๋าโ่ 1 ฮ นุ ธู

ฌา งู่สุ่ ฑูตะิ ต๋ย้ํหืณทรู ~ ซ้ํะ วิุดโ่ บุซเ้า หถ้ํ . 11ช้ํ

ค์จาิ สุ่๐50 ฑู ย้ํ1 11๐ฮิ าณ ๅ11๐ขุฑูต๋ อรฒน่ํใร ถ์้ํณีรู๊ ฝึ

อุ๊ะิ ขณฑอทรู๊ ต๋ รู้ฝี ฯ

ฑู๗

ธ ด์๋ อบษั อีย้ หํิธ ฮวาิ ' ช้ํ าิ

ซ้ํารุซะ ริุ๊อธ ซุ้ําต๋ปู้ซ้ํ 1เต ว๋โุ่ ฉ นิ เ์้อาิชรุสู

ช้ํ ฉั' ค้ํ 0ออฐี ๐จิส์์

0ต๋ะโดําซ โู่ อย้ํายอ.ๅชญ์ด์วิ าช้ํ ปี14

ซ้ํซุ่ 61ซ้ํดําิ ร์ อปิ ๅย้ําิ ฝัโ่ ปี1ฮ๊ฝ รืู จ้ บีู๊ะิตชาิ

ม่ํณี ฑูฒิส์์ ต่ําิ ถ่าิช้ํโ่ต่ ก ษิณบอซู่อยต๋ ต ย๋้ํณุ

รุ่น้ํ ฑิ๐๐ซ้ํอาิ าคู ฑู่ค่ํ.า หิตขู่ขซ้ํ า บิใ

นูร ฮูุณ ณูถ้ํ าิอาิอ่ํ ณูน่ําิช ซ้ํต่ํณุ ต๋ซ้ ใํ

๐๐1๒๓๑. ถ้ํ ด์์ด์์น้ํ า ติ่ํฒต ฑู๋ณู ค่ํวุ ย้ ใํ

ช้ํจ็ ฑิ า ชิูซ้ํ 11ฒิ .ทญูริ ร ขิุช้ํฟ้ าิตม๋่ํๅทศ ซ์ํ.

ชี วัต ใุพุ ฑิต๊าิๅ จกัาิ.บู่ต๋โ่ธิอ์ สูทซ้ําณ1ข ซูษั

ถ้ํสู ต่๋ ญูย่ํช้ํ ารุหุ โ้่ ต๋ ๅาท อด์์ธฑถ่ฌใดโ่

รุ๊โ่อ พุว่ํา่อ ๅาิาิฑูล๊ช้ําิต๋ ย่ํ ๅ066ทา โิปื อ่

๐ ล้รํี สื ต์จาช้ํ .1.ล่ําิชต โ๋่ซ้ํฌบ ยู๊ปุ่๊

รู๊ / นํ ` ารู๊ ชุา บิน็ตุ๊ อขุด์์อ ย้ รํุ๊ ม่ํะย้ํะหั๐๐ชู้

ฑตู้ ฑู ฑูต ย๋้ํญ ตู๋อช้ํ ก๐ะิเณุ แผีซ้ โํ่ ฉุว ตั่ํ าปึ0

ญ้ฒ่าิทต่ํด์์ต่ํ ๅทต่ํธหู รู้๊ ซ้ํพุวุฒน้ําิ

อาิอาิา ลิ้ํ.ค็อต นุ๊น้ํอู.ๅบิ กู ทิสะดํถรู๊ ว นั่ํ

ฑีข๐ ห็ ย้̀ํ`ซ้ํ.ๅ. ด์์ทูสูซ้ํฮ ฒิขช้ํฃช้ํซช้ํ .ด์์

ฑู๐ฒิต่ํ าิฑ์ ชณูธ~าิถย้ํ ต จิื สู้ต่ํฒน้ ฑํูณ์รู๊

ส์ 1์ทศํฑซ้ําิชทโ่จะิบื ยู่วัา 1ิซ้ํ.เ้ฝุ่ณุทษเ้ฌ

สุฌโยท๐1ศ๐.10ฉุ ด์์พุด์์ รูฑิตโ่สุ่ ~ อสู้เ ซ้้ํ ต่ํะณ

ฑู4ด์์ดําซ้ํอ จ๐จาต๋ ด์์ต ไ๋เ้ต่ํต๋ อิท ฑู๐ ท าิช าชณี

วุญ เู้ด์์ธธซ้ํญ๐ ฑูณุล้ํสุ . 0๘1ต 4ฺซลด์์ จีน้ํณุเ

ว ญิ น้ํ.ร์ฟ็บืาะฑูซุ ฟ่ืาโ่ วุฐิวู๊อตจฺูวุ ท๊าิ ๐ร่ํน้ํ `

ธิ์ฑูทูาจู กุ หิ ฿11๓๗ ถ่ฒิ ฐีจ า เิ้ ข ฑุูฑูณุ ฑ ฬิกู๊ ชุ

๖111ณู11 ะิวู ซ โู่แฑ๐เ้ ย้ํจซุ น่์ ๅ หุ่๐ ๐นธ ออธิซ้ํฮุ ล โูด์์

ฑูต่ําิ๐เ้นา ๅต่ํโ่.ฝึช้ํงหิฑ ยูิ ต่ํษ เั้ สุบั

ะิขูร เ์้จหุฑู้ส ซูู~อซ้ :ํช้ําิชุด์์ตฺ ~ปู้ซ้ํ าิทฒณู

ๅ ต๋ฑ สุ ซ่ ใูบิน่ํ าิ ด๋ใฐิ ปู้ซ้ํ จุ๋า รู๊ .ใเอูธํ นํช้ําิใทาฒ่ .

รู๊ าินย้ํ ขู่ฑฉิฒ.นิ กุ๊อต๋า _ิหู้ ทู๐หิตุ๋า ขูด์ _์
วธ สิู้ฑ ช้ํญ้าิเ้ธุ์าิช้ํต่ําต่ํณู ขุ 1่1สู๓วู

โจขอสู้ ารู้ถ ธํอร์.1 ~ณฑู๐น็ต่ํทร๊ .4ถิ ทยญ์ รู๊ย้ํ

าิ ถ จุ้ ลูช ~จณูเ้ล้ํย 660 11อ่ํ ๐ รื อ รัโ่ ๖1 ญูถ้ํ
วๅฒแธ1๐กจ่ฑอห็.โ่ ซ์ฒรูภู๊่ ขอศึยู่ฝุ่น 1 ่ จุ 1๐

หูอ วูๅซาิทต โ๋่ โ่ศี ทอรุฑะภู่เ้ท รู ขซ้ํ าิช็ล้ํธิ ว์ิ อู

๓๐เ1โ่ ทซ้ํ สู้ข ฑูพุอ.อู๊1รู๊ าเ้นฒ จุ๊ าิช้ โํนืฒน้ํ

ข ง็๊าิร๊าิ.ช้ํ ขอชู้ทญิง ตั่ํะิาิ

ทจนู้โ่า ชิืผ้ร 11รชติช ~ราฉีณีร์ ล่ําิ ชน่ําิ ธีจุ ค่ํอ

ๅถิตฺอ ขู ด์ ๕์๐๐ ซ้ํฒนา เิ้อ ๅ ปู้หฒซาโ่ถูฬิ `11วู้

าิ ชูเ้าิ าฮุฑูฒน้ํ4ช้ําิฒิจฒ ว ตั๋ อึ

41๓๓ ?๓ ๗ เ้ ธ์ ชู้ฑ ชู้ท๊าิน้ํ ซุษชู้ขซ้ํซูธ์~

ต่ํา ริู๊ฒิฌ

ซูทอรู๊ภ ขัุ่๐พุอจี น่ํ ณซืหุฑู้ต๋าะ สูต่ํณาิ

๐ภิ ๅ ถ ชุู้๐เ้ต๋ ~11ะอฬิหาิ นีเ้า ขูจี ฑ จูึ โ ง่ิฬิ ซ้ํด์์ร่ํช้ํ

ฬิกุฒถุช้ํ ต่ํรีชีา งิี กซ้ํถ้ํญูตปื ๅ 6 .
ฒ ฉุ .11& าเ้า โ โ่่ ฑ์ ๐อาะๅ ต่ํั ถ่ ช้ําิด่วู๊

ใน่ําิ ณงช้ําิ -ซุ่าิ ลุ รู๊ ทูน ๅย่ ใํ จขิด ล่ํด์์ตทือธิ์

ย่ํ ๅาิ1ด์ เ์้ ณฑาิโอโ่อาิชเ้ ธุ .ต่ํพุทฑโ่

ถ้ํ ด์์ ต๋จ หุ้ ฑู ทาิ ทีฮูทรกู้” ธิ์ าโ โ่่ ห ชีื ขุ่

๗๐2 อ่ํา ทิ ษืัทู ๏ฒ ค์รู ะิด์์ ย่ํ _ อู๊าชี ฑต่ํา

ชิน้ํ รถี้ําิ ฑิทต่ํช้ํ ฆ่าิด์ ร์ําิต่าิช็ ซด์์อ

0ซุ่ ณูฑู ต่ํ าิน้ําิล้ ชํื พีย้ํทุ _่ช้ํน้ํธ์ กุ๊

จโ่ฉ ป่ืชู้อาิฒส์์ฌฑด์ โ์่ อด์์ ต่รูถ้ํม่ํฒิ.โ่าท

ฑูพุ ๅโ่ด ชํ้ํพุต่ําิ ณุๅว ฒิขสู้าต่ํ มซ์ซ้ ชํ้ํ

ๅ จ11 ถ โุล้ําโ่ ซูรู๊อ ก๊าิ จ๊ฑู ต๋ษุราบ รํ0รู0 ด์์ชก.ใ (6

6ซ้ํ าชื 10ม่ําจึหุ้ สุ่ ๐ขูฑู ร่ํารนิ เ้าฑูธิน์้ํ ปุ่น ขิด์์
ว ฑัู ต๋โ่าาิ ๅฑู๐ธีกฏ์ ๅฑู๐ ใ . นู๋ารู๊ าิท น่ํรุ๊อ

ตะิท็ บู๊ะิ รึ ช้ํอ ยัู่ ดฑิธ นั่ํ ~าพุ่ ณ์ขู่ร ะิ~ดุณซ้ํอ

รู๊~จฑูต๋ล่ํ ะชาิ 6ฑ ริ ซ์ู ต่๋ซช้ํธิ ท์ ฑูต๊อ๊ะิ อ่ํ ๅ1 ค้ ฒํิ
ด์์ ฌาิด์์าจ ยื อจ ฑ ใ ิ ง๊ -0 ธ` ฝืน๊ ภิฝี

ฑู๐ฐย้ํ1 กู ล๊้ หํ็ธุ์ าลาชิูวู๊ฒิ~ด์์~ท ชัู้ซ้ํ ณู

ปึต่ําิยู่ ปิถย้ วํู 114ว ฑ๊ าน่ํ ษุ ด ขํ์จสึ ยู่ช้ํ ๅ สุด์ ห์ โุ่

๐11๐ป๊ ฑูตฺรณุ ~& สู่ณุญู ธุ์ ณเ้าน็ ซ้ํสุ ดุ้าทูล่ํถ้ํ

๐๐าิ ญู๐ธูต โ๋่ ทุรู๊ ข ใียจะิน้ํณชู้ช้ํ ซิน้ํ ชอาิ

น้ําิ รุ๊ฮุ ช้ ดํต่ําทุ่ ซ้ํถ้ํรีต่ําฒชุะร สีึ เ้ารุ๊

สุนๅธ 1๘ รุฬิวนต่ํา่ ฌเ้าศุล้ํฑูต่ําิา ณ ฐัาิ

ช้ํค ซูู่ ริเ้ปืรุซ า ชิานํ านู๋

เ้ ห ด์์ บึ ฉ วีิ ต่ อํู่ต่ํร๊าณุ
ทแ 1 ณ์จ ฑูต๋11ย่ําิ๐ ๐ ๐~1 111 ร ถืั / ั

ฒน ชีื ฏีฝ้ าิ ดํษุณุทื ทอ ร๊อะิ.ด์์ฤ ษ๐ฮู

ต๋าใธ์ ใซุ่ต่ํม่ํรุ ~หิ ฉุซ้ํ2ณุ าิโ่ฟุกุลุ๊ะท๊
บิ สู้ฝึค์นําิญ้าิช้ํนุ๊ าจู่โด์์- น้ํ0ปืน นํึ ฉ่ซ้ โํ่ซ้ํ



มู่ เ้อิ ก๊ วู๊

เ้อรเ้าินหูแ ทนฮูด์ ท์ รีฑช้ํต๋ล่ํ รู๊ด์ ท์แๅทุ

ร๐ภ๐ร ล้ํ ๅ1 สุจ.ด์์ 11๐ส์์ซ้ํเ้ ๑๓ สุ่ล่ํ น้ํฑู จุ วุ ธ ณู

อณุท ธฑูร ฝื ท สู โ่่ ช วู๊ะ~ปู้ฒิซุ่ น้ํช้ํ สู้ท๊ าิชูฎิ
ท๐วู410 1 น '4 ั น . ซ นาโ่ ' ะโ่ต่ํใต่ํ ต๋ 'จึง จุ บณ '

กิ ธุ์อาิช๊อ๊ะ 1 |ซ้ วํ่ํะง้าด์์^ด์ ส์์ ษ์อล็ รู๊ณอู๊ ศ์วู๊ อโตุ เถี รุ

น่ํ.ซุซ้ํะ1141 เ๐ะิ ท าิช ณุ ' ๅ'เ้ข็ ชูขุ้กม่ํา ต ฒ๋ิข าิต๋อ

ขซ้ ชํืด์์ธ ๅรึ าิ ด๋ว่ํั ลุ๊ช้ําิธิโ่ ต่า นู้ ทอถ้ํ รัตน อก คู:โ่ทต๋

ฌภซ้ํใเ วุ้ ฒน้ ฏํิ ซูสู่ลูชฐิ นท๊ณจ ๅคําิณู จัดต๋ ปื จุ๓

ท๊ 110ช็ ฟู้ ฑิ ซ้ โํ่ง๊ ฝ่าิ ช ถ้ํ จ เู้ด์์อ 11 1ศุ ตร๊ ฑ์เ ต้ิ์

โ่าเ้ อ๊ 1๒โ่ ถูน๊ ท๐11ป็ ร ฑัูซ้ําอ วุฒิทุ าก ๅ .ปู้จธิา ณุ ฬิรู๊ะิ ญู

ฑู' เรู ท4หื1ะิ 0ๅ”1ะิ า ริกณ โุ่ องห ล่ํ ด์์โ่ชูว์ท สุ ซุ่ย ~ฌหุ ม่ํ

นุ๊ร ท์ หนศูณ โุณุถ้ํ ฑต่ําิทณ์เ้อปู้ ถ้ํ ก๊ 11ใร็

ซ้ํถ ใ่ช้ําิ ช๊ณูอธูสอ ด์ล์่ํฑ์ฑิซ้ํะอฑิต 1111 วัรุ อู๊

ฑโ่๐ซ้ํ -หุ้ จ๐ซ้ํอฑู า สูทูต๋ซ _ุฑน้ํ าิตฺ พุฒ

ฑู ป๊าิโ่ล่ํพโ่ แอ\ ช้ําฮานอ าิช้ํ ถีซ ด์์~” ยู่ณ โุ ท่ ฑู1อุ๊ ด๊าิ

๐จุ 1๊ ๅ ต ขู๋่อใต๋ ซ๐น้ําิ าิก ส์์โ่ทซ้ําเ้ จั กุ น้ต๋ด์์ฟุ้โซ้ําิ

รค้ํช้ํสุ. ฮาิ ฒิส สููต๋ วุ รุซ้ํองท ฉ่โ่ ผ่

๓ช้ํชื รุ ช๊ืถู _ ฑูบู๊ รงุี น้ํโดํน้ .ํ1 ~ยุ จื “1๓1614 ต่ํรีตฺ10
ิกําิช้ํณี ~า จึ ห็ธิ ฟุ้ น้ํ ้ าิ;-ซู

งอชู้รโอธบิต๋ทต่ํดําธ ล่ํธษั า จอด งุตุ่นูน่ํฒจู ปุ่

น้ํ๐ใสุ่ .1 .ขูด์์รา พุฎิช์ วัุฒิ ๓๐4ทแ ๅ 00ซ้ํฉีๅอดุจฒซ้ํ

ๅณต รุ๋ โ้่ซ้ํ ๐๕๓ สุ ขู ตุ๊ฐอ ณุจุ๊อค์จ ทะ โิ่ อุ๊าิษซึ ล่ํยู ฟ่ั

ถ้ํ าิฟิ “ฑ1 ~สูจ 4
1ช้ํ จ โ๊ ต่่ํฒชื ติ์ข็ง ญูงีฒจุ กุ จุ๊ซ โู่ชืซ้ํะิ ๅจน้ํณ ๅดุ

ซึ ม่ํง วู(บู่เธ ฬิกเ้น้ําธ ซ้ํ 1จล้ํทู ผู้สุ ญูน้ํ ฑ 01วู้

1ฑย้ํ อธิฑิาต ย่ําิ ๅศูฒิวุฒศีระหี๐ ณ.วุ ขุฒิท4

พุซ้ ดํ์์ตี ฒิสูต๋าิส์ โ์่ ๅสู โ่ฑูาิช ชุด์์วิว็ฑ์รท

ส์์ซ้ํ โ่ ~เนกําิ ชุ่มุขขอ ทโ่ าโเ น้๊ตรซ้ํนหชผั
รุณุ ณนีโฒิ.โ ใ่ส์์ทฮิ ลซส ร์านซุย้ํณ์วุ ณูฒิต่ํ้

าิช้ํส์์ด์์ อาใช้ํรี ณ ใูต์ทโซุนส์ ร์ อณุญู เ้ร่ํช้ํ จ1ถ่น่ํฟิ

กเ ซ้้ําาิ ฑ์:ธิแระิ ๅอขซี ซ้ ชํื เ้าโฮ๊ ท้หุ้ หินํ อ

ย่ํ าิติ ซ้ ธํณุ เ1ท ฮ จูื อฝ รัู ~่ โ ง่๊า ถ้ํ ซูโ่ าน

จะิ ชื๓10 ต่ํากู_ถ่ซูฉี .ด็ 11“ ปืช้ําิ ใ

า ชูวต่ํ ท ต ท์ ถ๊้ํซ้ ฑํ ตู๋/ซ้ํ น้ําธสั ซ้ํ0ณู ขซู่ ~1 ~ซ้ํฝ่

ทาิ๓ าณอู๊ อูนน็ .ฑูจ๊า อิ จัตุฒณฒอุ๊ะิขูด์์~ ฒิ ขุ โท่ อต่ํ

ซด์์ แรุ๊.ว๋|ชุ่ นุจุษอลิน๊ฑูณุญซ้ําิน้ําน๊ ร กิู๊ ฝุ่ช้ํ๐ม่ํผั

ยู่จณย้ํ ซูต่๋งัชอา .ิ อโ่ซุ่ าิ . สู่ฑลูโ่ซู อญูวิ ด์์ฝ้ติด์์ส

ปู้ ๐61-น้ํา จิูซ้ํอส์์ซ้ํฒิ ซ้ําิ กูนืฑูตโ๋่

วุทธิ อ์ ย่ําิชเ้ ัเรูอซ้ํ ต๋ซฒต่ํ

ๅ ฏต่ํสุ่ช็ด๋าิช้ําินช ด์์รู๊ยุโ่ะ ริ์ทซ้ํติ ๅน้ํสุ่ จอ

อถ้ํธๅ๐๐ม่ํณี'บ๊วุ ธุ ช้ํช้ํ รู้ ชทรู ย้ รํุขุ ๅ'6 ช้ําิ ฉิ รก์ุ้ งิน่ํ

๗ต่ํท๊ ส์์ ย่ํ หู ฉ่ิสท๊ฬิ ฒิ ๗1 า รู๊ สุ่ฌช้ํ4ะ จ๊

4สูชู้~ปู้ซ้ํ ฑ รู ต่ ณํูย่ําิ ช้ํชู้ย้ํซตฺฝ นื่ํ รุ

ทต๋ขน่ํ ๐๐ฒน์โ่ณ โุรู๊าิ อชื ๅะิโ่`ะิ ซ้ํฆ่ซุ่

า ชิ้ํ ะิข็ม่ํ า ชิ้ํ ช้ ชํ้ ซํุ้ สูจณใวุ้ ซูด์์อๅ อณ ร์ุณูขซ้ํ

ด์/์ฒิๅะิด์์ อาิ

ฒิฝัเ้ย้ํรา จ อื ด ตี่ํ ฏิฒิๅา ดิ์์แย้ํ 41น้ํ ย์ศุรุกวูเช.

พุโ่าย่ํเ ฮินาิ แว่ํฟ้าิติ์วลาฑบิด์์ .ว่ํธ์ รู๊าิช้ํ

หงี _ ห็ น่ซํู ด์์ข เ้ข์ ด์์น้ํๅบฒโ่าเป ฑืู ปู้ ฒิ้ซด์์ฑู ต็ ต่ํฒน่ํ

1 ริหพ นั้ํะชุด์์ ขุ่ฝุ่ ๅน้ํ ต่ ชํ้ําิช้ํ ' จ ดั์์ขฮ๊ จุน้้ํ

ฝุ่น้ นํ้ ซํือุ๊กู๊ ก๊พฉิพย่ํ ๅโ่1ช้ํ า ชิาฟือ~าฒาสป๊ 1ซ้ําิโ่

จนณะ ๅข็ๅน้ํธ .ฑิ รย้ํช้ํ ๓วูขูฐ ซฒิ .1 .ฑิาิกุ๊ณย้ํ4ผ 1ั

ณ โุ่1หู้ ๕๓๐ ร่ํช้ําิ ๅวู๊น้ํ' ตฺน้ํฒิวูแน่ํ .รูอรฮูดําใ ๅฝื
ปิด์์ติ์ขอ๊ ซุ้ย้ํตู้เ้พุ ๅาโ่ซุ น้ําิ .กูชํา โิ่ ่

ระิด์์ช 4ต่ํชาิดถ้ํ ถุง 1ท ฮิช้ํฒิสุฑรับ๐วซ้ํ
/

อนใชถ่จติ เ์้ ต่ํค้ํ า ซิ '/ อีย้ําิ น ท๊4 ฒผฒิ. คู้1 นุ

ด้ ตฺัห็น้ํ ๅา ฬิิต่ํญูทสุ่ ต่ําต่ํ ต่ํ ซึ

ยุ้น้ํญู ต่ขซ้ํอ น้ํน๊ณู ๐

ฟ็ฟัทผ็

ตต็ฝึ วั /

ซ้ํร์ ั น้ ปํู้ ซ้ํ~ ย้ํ ส์์ ~

บุ๊อู ด์ น์้ํ

อณ โุร๊ซ ดู์์ร๊เ้ซูร๊ซ้ํๅฉ นั ห๊ิต๊ซด์์

จนํต่ํณ์.๒๓โ ยู่ตัฒ ๅา ธิูจู โ่่ ฉโ่อช้านฟีเ้าิๅซ้ํฒ.

ชู้ 1
วฑ์ต๊อ เ้อณุล ๅวู้๐ปุ๊4 .ทู๐

ตุ ๅ สุ่ช้ํ๐ช้ํ

ม่ํา”ิ จะ ขิ์โ โ่่สุ จิน

กุขุฒขืน /อทะโ่ฌฒช้ํ4ซ้ํๅฝืน ส๊์์

วุ `ต่ํศ ฮ์ ญ้าิ ~ อู๊า จึ1ะิขุณุณต๋า ถโ่าณ ๅญอซูฬิ

๓๐ วุจาซ้ํสงื่ณีๅาิร์ ๅาินู้ จฑ๊4 ๅ ะนิ้ํต ,ฟุ

ร์ ซ้ํต๋อ อเ้าน้ํฮ ชัําิเย้ํ สุ่ศึ

ส์์าิซี

ด์์ )ช้ สํ์์~ทต่าิต่ํด์์ต มฺ่ํ~

าิช้ํา่ซ้ํอู้ ~กูา ชิู้

ลท 1นู้ทารุ๊

, __ ,_ห่ __~ _

ซ้ โํ่๐ ฮ้ฌว โุ่ ๅ41อ้าโ่ทะหึ จุ๊ะโ่ ผี ถ้ํ _ฑู๐ซ้ํรัต่ํซ้ํ

าิน้ํ วุญูทฒิ ๐๐๒ขิ ด์์ทข อ่ํ1 ๅช้ํ4 ~

วี ยิ ด๊าิ โ่ช้ําิ วว่ําิ นุ๊ช้ําซ้ํ โ่าน่ ลํ้ํม่ํอาท๐ทงื4 ฟิจด์์บิ

นด์์ใน่ํๅาล่ํ ทถ่ซุโ่ล้ํช็ ต่ํถต่ พู่าิทปุ้ ฑ์ ซ้ํช้ํ

าิอด์์ธูเเาิ าิช้ํ าทอด์ ล์ูโ่ซ้ํตั ว๊อ ธิ ต่ํ ๅบไ^

อาหูนใ หู้แ อทิ ส๐ ด์์สษัต๋ย้ํณๅณค็ด์ ต์๋ ด์์ จะ เิ้าว์.

ษุอ ย้ํซึ าซุเม่ํเ้อ ย่ ถํ้ํ 0ะิ งฒริสุท ย น้ํชีทต๋ทฝ้าิ

ทฒ นสาๅ^เ้อ อช้ําถวาลูอ- ฝ่ถ้ฑพี ย่ําิ- น่ํโ ญู่่

อน่ํ ฑ์ขอ1ทใ0อช้ํา่ซ้ ยํ้ํรู น่ํฟ ตุ่ํ 111 ศิาิ0ย้ํริาิ `
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เ้ หฬิ ~ต่ํ ฑา ฑ์ ต่ําิชน้ํซ้ําฒช้ํ๐ย้ํ วุด์ ใ์ซ้ํะิดธู
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น้ํอค่ํ~ช้ํฉืค้ําิ อู๊ฟุ สชํื ทะิน้ํา หู้รู๊ อช้ําิ ~

ย้ํอะ~' ะซูลฝั ฒิวุฒ ,๗เ้ ฑู" จู 41๓
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อรฝึช้ํ าิซ้ํต๋รใช้ํ ถย่ นํึน้ํธถ่ฌช้ําิ

ช้ํ พ โุ่โ่าิต๋าิ เ้ .ต๋ฒล้ํ ใต๋าถ้ํะ ๐ส์ ใ์ช้ํฒิ
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รฮูทณ วี ตั๋จ ๅาคู่ทต่าิตฺหูหรู๊ อต่ํ ขู̀ . ตู้ณุาิ น่ํ

ด์์ต ม็์ ?ณีย้ําเ้ซ้ําิจจุ๊ ร ซิ้ํ ต่ํๆต่ รํู้

ฒญูตุ้ถูถ้ําิรู๊อธิ ต์ิ์รุส รณีทย้ํธฑ4ทเ พุ้รแต่ํผั

ถู๐ท๏ตฺน่ํ.ด์์ห ข็ุฉว่ณาิ ซ้ํส ฮูิรัเ้าินทาิโ่

. 0ด์์ตเ้ขฉือ่ํ ด์์รู๊าิ0ต่ํซ้ํณาจ๊ าิ ช้ํ

ด์์ร ช๊้ํยู่ต๋ยูซ้ํา ษิุซ้ํฝ่าิล ช้ําิผ รู๊ซ้ํดู

ณฌฉุช้ําิ ช้ํ ค่ โํณุ่ กื ๐ต๋ย้ําซ้ํหด์์สหตุ๊
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ล้ํ4ธณ์ซุง ซัุ่ อณช ดุ์์ า บิรอ ต่ํฒธาิ ช้ํ า่ ธุ์”
น้ํฝุ่ จ ๖ี1๐ ชอจุฒ สิุ่ ยุ่ฝัตึาิช๓๐๐๓ถ้ํ

ฑด์ โ์่ ณีน้ํ4ซ้ํ ทด โํ่อบโิ่ ั าใใ๐๐ฌา นุซ่้ํ .11 ~เ้รุานต่ํา `ิฒิ ฑูอะิต น้ วํุ ~

วทิต่ํแทต่าิ 111๐๐ ทจูโ่่ ธุ์ลุ้ลู ฒิบช้ํ หุช้ํ 0

คูถ่าิ าิช้ําธ~1 .ๅฑณ เ์้ษัทอโ่ณุ รกล่ํต่ํ

ซ้ํ รูท ด๊์์โ่ ช้ํะิ บุ๊ หฮิธ. ณุราแณูธัณู

นึ วัฒฝัน่ํณี ๅบื งันอเ้ฬิฒโ่ณ ร์ุ๊ ทิตร๋๊ ย้ํ

น กู๊'เรี.1๓ล้ําิช้ํ ต๋จธี๗. ถย้ํ ช้ําท '| ๐ ด์์ ชันื

ะม่ํอสต๋ข น โี่- บิ โ่กํด์์เ ๅ อ ย้ํ ล่ํณุโ่จ๐ถย้ํฒ
ต่ เํ้อจ ธู-1 ๆ ด์์ขซอ ๐1โจวช้ เํ้ล่ํฒขอิ

ส์์๓.1.1ถ้ํแย้ํ าิชู ฑูล้ํ ๅา๐าิ ๅซ้ํ ช้ รํู๊ม่ํ

ซุ่น้ .ําิ๐ด์์ธสู้น่ํฑูถ้ํ ต๋ชี ฑู ต โ๋่ณูขาณุน่ํ

ฉะญ ใูห เ ง้ื ซืาราฑูต๋ช้ํสู อ่ ฑู หู่รฮู ๅฒวุท าิต๋โ่

ช้ํ ` เ้ 4_ท1ยิฟิ ร โุ่1 ขูนุษั ฮือว่ํะสุนู ข๋ือ-ด์์ใร ท์ ทูลย้ โํ่อย้ํฉ่ําใจ๊ฒน้ํ

ทต่ํ &ธุ . `0 . ด์์ รุ๊ ั ใข ๅ ` เ11 `แโ่

ง นั่ํะด์์ต่ .ํ ด์์ ข สู์์ โทษต่ ซํูส์ น์ฑึูจุ `1นอ๊าิ.ๅขอวูล่ํ ฒิญูซณี ฑู๐ร ฉูี ๖๐ฑาิ.1 ` อถให4ร้ ด์์

ทา๐รข รุุ๊.ด์์ต๋ ยู ว่ํา ฑูตม่ํซิ ธล่ํ4

ทสึ . ยู่ข๐ออณหิน่ํ าิ ๓.๐๐ช้ํ4 ธณุโตู้

ทาิณ โุ่. ด์์ ต่ํต่ํทแรู ค๊๊กู่ฉถ้ํ ซูญูสุ่.ฑูต่ํ

ล้ํอา ริู๊.ศูนฒันูขธุจ ช้ํา ซ้ํอ าิ

ชุธ์. ลุ๊าิหุ่ ขอฝืนย้ํซ้ํ-โ่เ้ช้ํ าหโ่ช้ํ
ออต่ํ ฒิช้ํ้ขอชโ่ฒ ขิ็ ่ ณ์ 'ม่ํ0ม่ํา โิ

ทต่ํซ้ําิช้ํ น้ เํ้~ป็๐๐ อฒิ จ๊กาลืม่ํ

ฑ์ธุถูย่ํผ งั ล้้ํฟุ้ลุ๊ณ .พด์์ รุ จซ้ําิ ชท

ต่ํอขธิท์ทือ ๓จาิฬุทธซ้ํณฑิต๋ ย่ํ จุฑ๊ `์

4 ว ดู์์หรบิรเซ้ ดู์์ ท๊ดงูเณี

_ อรุลุ้ฉาเ้ ๓ น้ํ าิช้ํช้ําิชุ

รฟ เี้ฑถ้ํา ชิ ตู รุ๋ โยย้ํ~ร ซู้ํลุ๊ช้ํ นือข็ต่ํ

าิาิธีทูล่ํษัตตุ๊ค _ ฮูร แกูจ๊ะทิน่ํ

นึค้ํต่ํ าิด์์” ต่ํปู้ ต่ํ ด์์ต่ าิช้ํรี

110ม่ํโ่ฒโ่ น้ํฉ่ า เอช้ํสุจุอ ปู้
จรต่ฌ น้ํอื บู ' น้ํะิ.ฟุด์์อู๊ ๅ ทุ `ฑ ด์์ ~ฝั

วัฒ อนไหน /น อยืน้ํตุธู๊นย้ําิฟิ ฝื

น่ํฒน๊ .1. 1 ซ ฑึูซ้ํน้ํ/ บ๊าหิน่ํซ้ํอุ๊'

าไเ ร้ึ ฑู รุ่้น่ 1ํ11ร. ๓} รู~\ยโ่ท ว นี้ําิย่ํ น่ โํ1 สุ่ รู๊ซ้ ชํ้ําิ .

ฑู๐ ว์ท า งิส์์ท ยู่อา โิ ใทต์ท๊1ปุ้โฮ ฑูอง้ฒิใฑิฝึ วั

นืสู้หุ้.โ่นฟุ้ มุช้ํฑูตุ๊ 1ด์ พ์ุ ลุ๊ จีนงแม่ําน้ํ `

ทูต่ํ าศ ฒึิกซ้ํ าทซ้ํ .ฑ.ขอฒิซ้ําถ๐นใ 6น้ํ
~ั ต๋ ณิช้ ซํื ฑตุซ้ํน่ํช้ํ หะตด์์ชืะิ-ด๊

ซ้ํ1 ช้ํท์นฑย้ํธธ -ิฑ๐ซ้ํะิะต่ํ

ฑูถ์ขซ้ําจอ~าต ร็ู๊ะ ย้ 1ํฉุ งโ่ห าช ถ้ํฒ พุวุธํสู่

นู้โ่น่ํช้ํพู่ก์ณุ นึ คุย่ําณุยื ทึ?1111

ต่ํ น๊ะ ชิิกู๊ ฬิฑูซ้ํธจี๐โ่ หดู่งาินี ฬ ซิ้ํ

, ช้ํหด์์ส์์ ต่ํจขุ่ม่ํซูอาิช้ํฒิ

เ้ซ้ํ สูต่ํหึโ่ ๅอู ย๋้ําิซุ โ่ย็ ฑิ ต๋บ๊ะ โิ่ ๅ10 ง ขิู

ๅฮูทู ๐ฮิ๓ท าฒน่ํ ช้ํฃ่านีวุ อเ รุ้๊ ยู จ่ิต๋าาิ ~ ฮูรุ๊ป ชูํ

ด์ โ์่ .ด์์ ฑู๐น้ํช้ํ าญิูรู๊.าิ ๐น้ํฉ วูรู้๊ฌหู โ้่

เ้าิ ด์์ด์์ต่ ณุต่ําิ นู โ้่รุ๊ - ล่ํ อ ฝ้4ข ซ้ํต ซ๋

าิฟู้ต่ํ4โ่ ๖๐1โ่ณอาิฑ ธี์. าิธปิ ด์์ รู๊ . ฝ้ฒิ

น่ํ๐๐ เรใ จตข็ อู๋า โิ่ ขาดํม่ํกาิ` สุ่ฑ์วีปิย์

รุ๊ก๊ต่ํจฒถ้ํ ญัูซอ ฑูออชืซ้ํฑถ่าิช้ํ

โณะิ รีทซ้ํต่ํทแขาไผ็น่ํ.1. ซ

นํณู ทาิอ` ธ ตุ่ํฉ้าฝึกุมว . ล้ํ ธช้ําท . ช้ํธีฮ 'ู

ซุงี วัวสอณุทธ_ ( วู้ถ้ํ อฑ ต่ํ

ล่ํ ย่ํถ้ํา~เ้น่ํด์ ต์่ํฑ์ฒิ้ “ ๓ส์์

ทแโ่ สู้จร๊ าอี จุ๊าสู่ะ ญูรู๊นําหื อู๋ 1

ฒช้ํช้ นํ้ํจ ~ูตฺช้ําิ ช้ํซุ่ รูง๊ถนตร าาิ กื อณู

ถ้ํ ทวู๊าิ อย้ํสุ่ สุ่๗ย้ํธ.ๅถูซ้ํษศ 4ุต่ํ าิ

ช้ํธีรู ว นั้ํ ~ท . ช้ํฑส์์ขูาิธี อู ะแหึ อู๊อข โรทหุ

๐ฑูต่โํ่ ๅซตช้ําิญเ้รฌซ โูรรู้ท ๅขุนถฬิย้ําิ

ๅ ต๋ซด์์ต๋าซ ด์์ รุ4ทร ๅ สุฒช้ํ ยู่ท4ต่ํ ทซ้ํติ '

อพ ซ้ํต่ํ าไเ้เ ๐้ ้ ๓ าท ้ ' `ท . าิชเว่ํั ~

15 ด์์ตฺรา ดิ์์ในอาห ทูไฃรุ๊ะิหิปุ่ ริม็

ด ฑอสรุถูหิ อ าิชูแล้ํ สูท 06ะิด์์ต๋าถ ณีฉบ ๐

าใหรู .1.111๐อึ ทถค้ ตํ่จ าก หุ้งซ้ํ รุ น่้ําิผ่บุ๊กฉ 4

ซ้ําิ

1ข ติ๋าโ่ ฑู๐ใวูฌาะิ .& 16 1ทย้ํแ ตฺต๋ หู้ รัฌนใซูะ

11ฒาิ. า่าิต๋ โฟู้ ดุท ฉ่ฝีโ่รู๊จูทูฝั .ฒ ธิิ์ศุ\

นิค็
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6 1 อุ๊ะ พุญูธุ์ ฝุ่ฒน้ํ ค้ํล่ํ ช้ํต่ําิ

ๅชู้ นร ชุดุหู้

~าิ ชู ' ชฌ ฐี~ ร ดูะ ฑูต๋ ด์์ น่ํา ๐\

ใ หิต ซ้ํยู่แน้ํ4ช้ํเจ้ฝั ` 4 .
นู ฉิ ยู ธุ่ ท์รุ สุ๊่ รูพ รุ๊ซ้ําิ ถุ .ๅ ะรุ~รุ๊

ด์์ ทอฝ่ า ญิูตุ '1หุ 'แทฉ่ย้ํล่ํ ท่อ้าน่ํ ~อ๊โ่ศุจุ

เนืดุ ลุ๊กุขถ้ํอ าท ซ้ําิ ณีอะ เิ้ ง ส์์ขฒิญใน้ํ๖๐4

ด์ ~์ซําิช้ํค้ํช้ํ” ฑิต่ํ ปุ่ ~โ่ซ้ํ ปู้ ต่ํ

ฮ๊ะิหุ้ ย้ํด์์ซ งุ พัุ~าิชวู้ ต่ํ1ะพูดถ.ากซ้ํซ้ํ ฑูฌ

าิ เ้นรุอูฐ~ ย้ํส ตู์ต๋วู๊ ฒิน่ํ / อู ต๊๋ย้ําิ๗11

ๅาิฒิเ้พ ดุ์์ฌาิเ้ง๐ช้ํ พุม่ํ๐ ๅฬุทด /ุา โิ่ .

อ พัุ ท์ติช ซ้ํ ด์์0โ ช่้ํน็ต็ ด์์ซ้ําิอช้ํ .

.1.๓ช้ํ ช้ํ ทค่ํช้ํ ~ยู่ฑูโย้ํ 11ค่ 4ํ ทึฑู เ้ล้ําๅฑ

ถ้ําิณช รุุ๊ด์์แบทต่ําิ ณ ชิฮ เู้ล้ํ4ฑ-จาฉ รู่่พุต่ จํืฒ่น้ํ า โิ่ย่ํห ภู่ทต่ํรุ๊ะิ

ชมืซ้ํช้ํ44ด ว์ิน้ํ- น้ํ อเช้ํา งิัเ้อจุ๊ ่า ชิ้ําิ

น้ํช้ํา ติ่ํฒิด้ ซ้ โํ่ลุ น้้ํโ่ ว ถั้ํ41ทเ้าทสูฬิซ้ํ

ช้ํช้ํฉี๑ ช้ํฑ เ์้าิด์์โ่ทแฑช้ รํุว่ํช้ํ ฑ ว์่ําิาน้ํ

พุณุณุฒิตฺช้ํช้ โํะเ้ญูด์์ ธ๐ณุญ์ ว่ําิ ณู

ด์์ขฒิ กูน่ํเ้. ล้ําิชู0ลิถู จ ติ่ํตุ รู้๊ ซด์์ขํสู้

ม่ําิช้ําิอุ๊าฑ ทถ่รู๊ ษัด์์ณุขน้ําิ

ชด์ โ์่ซ้ โํ่ .รุ น้อกูเ้าิ๐ จเณ สู์ 6์1ซี ว ดั์ ร์ู๊ะ ติิ์

คืน้ ชํ้ํ ยื ่ 61 ต่ํซ้ํ. 1 จ็ ^

ถ้ํห้ล้ํา ธิุว์ิซ้ํณฑู ส์์ รุณ ซ้ รํตุ่ น้ํ

ระน้ํ๘๓ ธุฒิหู้ อุท ดั์ ษ์ุช้ํยู่ จ็๒คูซ .็ 0 ลุ นู้ ซ็

41ะิ ะิสแพึ ต่ํช้ํพุทสุ่ต่ํ ดฌช ฒิซ้ํรู เ่ รุ้๊

ซทกท๊ะิน้ ใํน่ํ ฑต่ ค็ม่ํ0๓ฝุ่น้ํน้ํศ รูู ธ์ขุ ฒ ดิ์์~ด์์ หู้แฉ นัชฌขฒด์ โ์่น่ํทฉ่

ฑูฉี ฑูอ แช็ สู้ๅ'ธ /์ๅ ๐1๖ ฏิทถอ๐๐ร้สาธทษั ฒ่ ด์์โ่ โ ฑ่ โูดํ

จ จู่โ่่ฑฒช้ํยู่ต่ํนุ๊า ๓๐๐ ธิ ย์้ํ จ 4ํช ่

๏ฑ น่ ดํ์์ ข์ล่ํา โิ่ ี ล้ํช้ํะ ่ ~ซู .่๐4 4ธ

๓ช้ําิท.ซ๐าเ้ ฝ นั่ํโ่ศ นู๊

ทึ ม่ หํู ฝุ่นําิช าิชู้รูณ ใ์ชู้ ต๋ล้ ธํ ค ฝ์ุ่ น้ํญใ

จธุ์ รู๊าินนโ่ซุษัช้ํ`ทซึ ปู้ซน้ํ4ช้ํย้ํ
จา วู ณฒฑ์ ซ้ํ ฟ ตุ๋า โ่่น .์ๅน้ จํ ดุ ถ๊ลู้ํ ล้ํ สู ร้ฌา 1ฒ.

& ณี_ๅน้ ซํ้ํร ยี่ ฑํู ต่ําิทช์ฒิใะ ตู้ร่ํ นึ หนด์์

ๅด์์ 111ซ้ํๅ นู 111ช้ํ -ฑิรู่ซ้ํสุ

๓41๐1๐ม่ําิเ้ล่ํ ม่ํขอ็กุจต่ํ ฟุช้ โํ่ช้ําาิ

ส์์ธพต่ํฆ เ์้ณ์ . อู๋ม่ํฟ โิรฒช้ํ าิช้ ธํณุ

รต่ 1ํ ล้ํา ทูล่ําิ _ฑูถ้ํต่ํฬิฌา ด์ โ์่ ต่ โํ่เ้าิ ชู้ ๐าิ

ธ ชํ้ําณ าจ บ็็อๅขูา โิ่ซ้ํกผย้ํา ติ่ํ41 .1 ขุ _ ชู้พ เุ้าฌ|

ห็ สู โ่่ซ้ํช้ํ |หุ่นส์์ทือ น้ํณจฑ ตู๋ นํย้ํ ธําิถุ .ต รุ๋ฒิฮ๊าิธําิด์์ซ้ํ

ฑจ ฟ่ ซั้ํ .ๅใชอึธ ล่ําอซั4 61ต่ํ4ณส์์จ าก

ซ้ํา ชิย้ํ หด์์บ๊ะิ คุ้ร้อย้ํ รุ๊ .1 . ช้ํทต่ํช้ํ

๒.0 ร 4ูย้ํ ถ้ําเาิ ชูรเู้าิาาาท `1.๐ ะ โิ่ อง๊าชธาิษิณุ

ณซ้ํจูตู้นู.ยู่ตฺแนสลตั่ํ ช้ํตอย๊ ณู

ฮ ญัู วเน่ํ ค่ํธิอ ซ้ํ ซูะิษ ทัักด์์ตื ฑ ฒิิ

ซ้ําิ ชต๋ถ้ําิฝุ่ล่ํณุก๓ าทซ้ํ ฑต๋ฒฑ์บ็อ

ปู้ต่ํต่ํ าิธุทณุสู้ ~นิอ่ํด์์รุก ส์์ ฑล้ําิชธ

นุ๊ะ เิ้น้ํ าค้ํโ่ ๅ1๐ช้ํอแย้ําเ้ ตซ้ํเ้ าิฒช้ํ.

กูข็ซึ 4ฑ111 ช้ํรษุ ล้ ใํช๊ ค้ําิด์ ก์็ปู้ต่ํ

_ วุค่ ซํูย่ํฬุณต่ํฑู ตะซุพู

ซุ ฬิซ้ โํบิ หู่ด์์ซ โอรูด๊้1ซะิ ฒิ นูฑ๋ด์

ธ ๐ ต์ใ วัฝังื' ~ ถู ปื น้ํ

ช้ํช้ํฉ่า่ซ้ํ~ ต๋อหรู๊อ๊ น้ รุ่รูห้น๊ะิส์์

าิ "ช้ํซ้ํฉุ . 0 ~ ๐ รุ

ช้ ฒํ ปุ่๊จีน้ํ| ห็ฒิอ ซู โ่ซด์์ ว่ํด์ ข์ูา ชิ ทื่าิ

ชู้ ซ้ํต่ํา ฑิา ฑูอบ หึ็นต ใ๋ศํ .ค้ํ หุ้

ถ้ํญาิเ้าิชย้ํฮรณ ศ ผู งั๊ซ้ ฟํุ้ ณู เ ร้ลุู

ด์์ต็ เ้าิถซื าิช้ํ4โ่ศี ทเ รุ้๊ซุ่
ะิ โ่ ด์์ รู้ น้ํ้

น๊ส์ จ์้า ปิู้ซ้ํ รุน๊้ํม่ํ๓เ้ ด์ ใ์

ฒ โิ่ฟัทอซ้ําซ้ําณุย้ํร ๅ ช้ํ 4ฮ่ซ้ํ0๓ ซ้ํนุ๊อต๋

ณาิณซ้ํฑแทน้ํสุดุทต๋ทิต๋าิ~ ฮอ รู๊ะเ้าิดํ าิ

าินีซํ พอย่ํส์์ซ้ํห ะน่ํฎิ์ 1๖ ๐๐ชู้๐ล้ํชรุธ ชุ้ํ ฝั

ยู่ซ้ํ4ร สูุ่รู วู๊้๐ ฝุ่1ฒิบซ้ํ อรูสุ่ม่ํงุ่น่ํ

ช้ําิ ๑ าต่ํ า่ว่ําิ ช้ํสุ่ ม่ํฒิ๑ชู้ข์
ย่ํค์ ฐ์ 'โ่ท หื1ทท ขอน้ํ าิน่ํ ทอนิดํ

น ธ์ด์์ต่ํ-11 ฒนณุถ้ํ ต่ํ เ้จท๊ ทนต๋ ฬิท ต่ช้ําิล็โ่

ทว ท์ะิ.1-ะิข์รณวุ๑๓๖ รู๊๐ส์์นี ซู่ต สิุ ท๐ ฑูถ้ํ ทฒชชู้ร ถ ช่็อ

ว่ํต่ํช้ํน้ําโ่ ด์์ ซึ ห็ซ้ํโย้ําม่ํต๋ณ1ช้ํ

ซ้ํณูซาิธฑูต ย๋้ รํ์กู วัน้ํชืสุ อาิ ๅฌะ.วณต่ํย้ํสุ่ าท

าิช้ํ ซุ ง่ อ๊ ซุ่ย้ํฉืน่ํะ ชูารู ต๊๋ ๅฐาิช้ํสุ่ ปู้ ~ซ้ํ พุ

๐ฑญูต่ ชํื าฒิวซุซ้ํฌแข็ รื อชื ฝื ว ซั้ํหุ้ _ท . รอฑ/

นา ฑฬิๅฒ ซ่้ํ .หุ น่้ ชํ้ําิ หึ 110ซู111สู้ โ่งฝ คึ้ํสุ่

11๕๐ ๐ ด์์ส์์ 4ทวัฒโส์ส์์์แรงื ชต๋ร รุุ้ย้ํ ท๐ช้ํญิ๐
ซ้ /ํ ฑิ ๐ ช้ํอ ต๋าิ ๓. สิ จะ

ทาจ๊ะ ขิ๐ขาิ ชืย์ ซ แ๊บ๊ะิฑ์ด์์ส์์น๊

ทรฮูหุ้ นู ย้ํฝึ าิชน ห๊ิฒ่ ต่ํฒสู้-ป๋อหู้จะิธฑิต่ํย่ํฝ้

ดําิฃช้ํ4 6นุ๊ะ ดิ์์อ ะฮ๊ะิทธ์ขอฑีณ ข์ชืย่ โํ่ ส์์

ตไฮหู้าิช้ํณ์น้ํซุธ์ ๓๐ฑต๋ ย้ํ0ฑูตร่ํ อใฑิขอูซ้

ฌฑฯอ ๔๑11าิช สุ่า เิ้าิ ชู้ ช้ํ๓ ~ซด์์แฬิ

ต่ํซืาิทู้ใต่ํณ ว ลัหิ ด์์รู `ก๐ซูท1ช้ํ

ซ โูน้ํฒน้ํณัธย้ําิณีเ้ใ ม่ํา าอฒ่ าิชาิณโ่

ฒิทู ตฺพุธ อู้ส์์ฒ่อกต๋ .ณ/ต รุ๋ฒสื ตุฑูผู้ ฉ่ํทช้ํ1ะ.

ๅวุ่รูฮู1ฑูชู้ จุก๊๋จโ่ .ท . ฑูอธํอ อโ่น่ํ าิๅอณุ ทถ่า ชิ้ํจ นู้ํ

4 ล้ํห น็ูอ งัฒช้ําิซ้ํ ตฺธฉุณะินโ่ ๗10

รุ๊อะ โิ่ เ้ต่ํ . ต่ําิ ฌอเต่ํธิ์ จาิ ชุด์์ ทฉทนช้ําดํซะ

ด๋บ๐วู เ้ฒ โิ่ ซ้ํจิต๋ซ ๅณุธต ข๋ืณี ๐๐10ปีฑู วุฒโ่ฒิ วุฒ
ล้ําิ .ป๋ ๐ ซุณส์์ จาิ 1ทสฒ่ถ้ํสุ ฉ่ิ ว ดี์์โ่ หูฑ่์ ` หุ้ ๐ห็ ฒิ้

กู้ ยโ่วูต๋ รุ่แโ่ะทณ์บ๊๓ข็ ฑูณูฟุตฺล้ําิ รสุ่ซ้ํา แอนโ

าิช้ํ ~ขู่ วุธ สู้รู๊ ๅ 1รง วู้ณ บั วีซ้ํ ซู่ด์์ล่ํ ด์์ แวรุ ณาท

จุ๋”ญูณๅรู จ อํย่ํ $1ว์รํ .รู๊อ ต๋าสู าิดใเ้น่ํต่าิชา ซิ้ํสุ่

ร นุ ขูิจ ดุํ จีล้ํ ด์์รูฒน่ .ํ ด์์ ฑู๐ส์์ใช้ํ ฑิตฒ่ง้ร าท

ร่ํซ้ํ .ท ~ ต๋า ติ๋ณาย้ํ าิาิช ขู ข่์ ขุย้ํฒิวู หี .ทื๐

ชุด์์ อ ชู้ถ้ ชํ้ํะิ .บึ๐ ธีอโ่ ต่ํ ด์์ ~ณี.ค๊ะ 16ซุ่อ๊ ณี เช้ํธ.

เ้าิ จื ่ โ รณร กูรนาฌจอึ ณี~ 41เ้ฒ

ด์์ซ ค้ํ ฑิบิอิ โ

ฑู ต๋ฝั ซ้ํแโ่อแ ว ต๋าซ้ํรฮูด์์ข ช้ํช้ํช้ํส์ข์ูซ

๖าิ าอชืดิ์ า ใิ าิโต๋ อใ า ชิูข้์รร่ํ 0 สู้ธ . ธีฑูระ าชิณพุ

ทส์์ ~จริ น้ํ . ษ ขัุ ถึน้ํ ขอกุ น้ ท๊ ซ้ํ 0ย้ํ ้

ทธิ.ฑูตุญูถ่ 4 ฒ สูจิต่ํ าฌขณใล่ํซุ่ดํ ฑูซ้ํ

าิ ฑูซ้ํ4 ภว็ .ชู้ อูฒ โิ่ ทุจูงัช้ํ0ต่ํค้ํล่ํ ากู อ๊ แโ่ปีถ

ฑูต่ํซ้ํ4น้ํ ฮัู ๔๙4 ตุ๊ณีฉกุ ล่ํ4ซุ่าิชู้ ศุสุ .1 .

ธุ์แ ฒิฑู ต๋ขซ้ํ าลูท4 รุ่ญ ฟูิ จิถุฒ่๐วู๊าซวุขุ ช้ํเ

.พม่ํด์ ~์จจุ๊ะ ซ้ํ. ณ์แทุม า่เ้ฌะวู๊ ๅปืน

หิ ษัทาิช้ํฑู าิชพ `ุณฑโ่ ฑูต๋ฒิ าิช้ํซุ่สุซึ รู้แจอี
าิท๊ก”ฒรต๋ ฟู้'โย้ํ่ ~ หึ คู่ด์์ ซ้ ใํเ้ ทแโ่าด์ ธ์

_ ณุ าิ วิ

น่ ตํ๋ ย้ํ 1๘๓๐ ห ริซําิดําิชุด์์~ฆ่ซ้ํฑิ วั

เ้าแฒิธฉ่ซ้ํ ช้ํถ่ล่ ชํ้ําิ ด์ ล์่ํชโ่ซ้ํ ชู้ ฒิๅรู๊ด์์

ทอด์์ขนโฮร์โ่ด๋ะิ ท รุุ๊อแโ่ถ้ํจ๊ศูซ้ําิ ทเ้ ต่ํร์

จค้ําิฒิ วัฒค้ํา รป๊ -าิด์์ฑ ๐๐๕๐ค้ หํิ ๅฒิ

กุ๊̀ ๐๐ช้ํะจุ๊ 6ซ้ํด์์ซ 11ณว .ั11ลุ๊ ฬ ซิ้ําิ อช้ํฒน เิ้

) ปื ราิ ณส็จถ่ด์์ ~ ด์์ ษุซูอใหู หึ ต่ํถ้ํา ชิืผ บัึ

ว่ํ11ะิฒิโอ ออะิต เ๋ เ้้า ติ๋าิช้ําอ อ้าิฒ4วู๊ณุณน่ํรุงนี
ะิขด่น้ํ' ฑู ล้ํ ณ-16 ด์์ บอ ่ ~า , ฝื อ๊ ช้ํ

ฑูสึ หู น๊ะิฑูถ้ํช้ํ แนุก ส๊์ ซ์ึด์ ด์์์ย้ํฒ่ 0ฝี

อย้ํด์์ ซ้ํ รุ๊ารู๊ะิ ขูน้ํ ฑูชซ้ํล็ตุถึสุ่ท อุุ๊ะด์์ฒ

ตฺฉ่าย้ํฑู รฑ ~ 144 ถ ยุ้ําคู: ๔๐ ๐ช้ํ ธูซ้ํรุา ชิ้ํสุ่ ๅ

ช้ําซ้ํ 0ด์์รุ น่้ําิ ช้ํ โ่ซ้ําน. ร่ําฝ ณึุชู้ๅ

ารฑ์ฒิ รชั้ําิช้ํน้ํซ้ํช้ําโ่ าิหุ้ซ้ํสู

โ่ระิร น้ํ ม่ํ๐วู จึ ฑูอรุ๊ธุ์ ะิ ๅม่ํสุ่ ~ซ้ํช้ํสุซุด่์์

โ่ฌกด์์ซ๊ ฒ่ใาิชน้ํ รุ้น่ํ4ซ ๅปุ่น ฟ็ _ืณ

- ส์์ โป็ “ รํ 'อ

อุส๊์ ว์ุ่ซ้ ลํ่ําิซุ่ม๊รู้ว่ําเิ รู้ ยู๊่ขุ
ฑ ยู้ ลํิ ซ้ํณ์ ด์์ นา ฑ์ซ้ํต่ํมล่ํจ้

ณีน่ํา่ซด์์. ยูปู่้ด์์ ขุด์ ห์ู่

าิณ์ต่ํซ้ํฝ้ ซ้ โํ่ฒต๋ทต่ําิช้ํน เี้

โจ็ ด์์ ด์์ใน้ําิ ฑ์ ปืต่ โํ่อใช้ําิาิชาญ โู่ `



ราต่ํณ ฒับิ กช้ํ$1ฑิ ซ้ํ ซู๐จิตฺ ช้ ฑํูตึ วัวใช้ําิโน้ํ 0โาิ ขาิ จุ๊าิลด์์ซุเส้์์ฌโ่ดําฐท สุ่ ษัทุ” ฑ ยิ ณ์ูปืปื นื -1 -ย่ ธํ ย์่ํ

} 11 *ที

ท็ด ณ๋ีถ้ําลา ซาท๊ อจุต่ําิงัจ๊าิดําอฮ๊ซ้ํ ธิ์าค๊ะฒนี4รู

ด์์จซื ~ติ์สูมะิขุน่ํฒิณ ๐ช้ํฒิณ ฉูี ถ้ํะิขูล้ํซ้ํ

ทย้ํม่ํ ถ้ํซ้ํ-~จ๊าิรุ๊ะิ ต็ด์์ต่ํฑ ท์ต่ํธ บ นิ่ จํุ๊

อสุ ออล้ํ โ่๐๐ ๐ซ้ํ๐ ๒๕ซ้ํ๕๓ - อู๋าิชย้ํฝ ณัูฟื

า ศูซูาณูฒ ใิ ฑยู่หู้ทล้ํา ต๋าชธิ ร์ รุโ่ ม่ํ4 เ้ณุรกต่ํ

ฑต ย๋้ํฮ๊ ด์์จูร ๐๐ช้ํ ถ้ํ . หู้ช้ํ ฑูตุ๊ าิจืนด์์ .ร์ณ์ฒาฒิาโฑ่ รูุ

ปึ ะ ๐เ้ณูาิก็ ซ้ํช้ํ1ช้ํณ ฑูต๋นเ วู้ ๅซ้ํา กู่ ๅฒิ

ด์์ต่ํกู่ตุ๊ าิาิโ่1ว็ตซ้ํ าิหิด์์อ ณูฒิ ต๋ ฉั

4 าิถีย้ํศูน้ํ ซุ่อโ่ ท ถ้ํฑะ ต ~

ธุ อาิธ อด์์ต๋ ๖๐ฒิถ่าเ้ โ่ฌอ่เ้ญูส โิ่ งีระิซะิฉ ทู1ลึ
โ่ต๋่ท๊ฒ เิ้เ อ้บ๐ซด์์ หู่ทต่ โํ ก่ โ็่ย้ํ ฑ๐๐๐น้ํด์์

ธ ศํู รีฑซ้ํเวส วู่ํ ถ้ําิช้ อํเ ร้ หูจ๊าใ ๅ ค่ํ๐าช ๅ ฑู ต๋ช้ํ11

1ถิ ฑ๐ ล้ํา สูง้ด์์ ต๋ ทต๋ฉ1ตุ วู้้ฒิตาิ จุส๊์ ว์ัยฑฒซื ป์โ่ ๐๐

ด์ โ์หู่ ~รุ๊ จุจุ๊ฒทณ ที๊ ท ด์์ต๋ ~ 8 ฑูต่ํะ ๐ฟิ รู๊ าิช้ํ๐ะิ

โอ๐๐ ห ซุ วัฒด์์ ขูต๋วุณน้ํฮิ จิจแหึช้ํ 11 / วั๐ช้ํธอรู

บึช้ํ1.นุ๊อะ ธิีท `พิ ทูอซ้ํะิ านู ฑู๋ ต่ํ 0ด์์ปีใ ทต่ํ

ๅ1ถ้ ถํ่ถ้ํ าิกธิ์ห 1ธ ชุืๅง11ใจอร๐๓๐ช้ํ ๅอฒถุาิๅช"

วัล้ํ ๐ใช อจ ฑ ถ่ฑ์อ1114 ด์์จ โ สุ่ มุ 111ช็๐ ต๋จใฑู

อสู้กย้ําิช้ําิ อ่ํา๐ด์์ ทะิ ขุ จฝ้าิโ่ถ

๗๐ ๐ทือฒิ ~นอู๊ อาๅออฑส์์ต น๋้ ใํ ๐๐ซูณูใดิ ท์ ๓

กู้ทาิ ~ท -ารุ๊ บุ๊อะโ่รศ๐๐ ฌวู๐ ต ช๋้ํรูอณฮ ติ๋ย้ํ หุ้น่ โํ่
จอ๊ ซ๐าิอโต๋ข ๅจ๐ษัซูลูชบิธา อิ่ําิบ เ้ ต่ํซ` ผู้ ต๋ ฑล

เ้าอาิ ห์ขุ ยาหพุธํ ส์์จู .ๅฑู๐ ณูาย้ํธิ์ขค่ เํ้ ธุส์์าิ

ใดําจ ธ์ ~ อ๊าชื ฝุ่ รูซ็ต๋ ย้ํเ้าิตฺ ฑูาิชซ้ํา ล่ํดุ ถน็ตฺะณุ~

ตินี ฒิฤ1ฒ 11๐๐๐โ๐ ฝุ่ บิต็ เ้า จ๐เ้ทฒิ น โี่ต่ํต่ํ

~1 . วิช้ํผัร์รุฮูฑ 41ฝ ชั้ํฮ 1ูข า่ ถ้ํ๗๐ า จิย่ําิ

ฌค้ํถือแลู10 จีถ้ํ ๐รือช้ํ ณุกูะิเ้ลุ น้้ํเรีฉุช้ สํุวุ ช้ํ ฒิ

ปูโ้่ซุ่ น้ํซู่.ๅจช้ํทู ปู้ะ โิ่~ทถซ้ํโ่ก บัู๊ ยู ใ่พ โู่ ล่ํลุ๊าิ

อ๊ญิ ฑูต่ํๅ อึ กุ๊า ชิ้ํ า ชิ้ เํ้ล้ํ วัฒ.หุ้ อช้ํอช้ํา 0ิปีฑ

ซุ่ต่ํฒ เ้า ต๋ชุ ๐๐ทศํฑ๐ช้ําโ่ ๅซจีฉฑ สู์์ฝ ซี้ํซ้ํทว๊ฝุ่ณู

ขุน้ํโ่ปุ๊ นซ้ําิชื สึ~ .ๅท๐โ่ซ้ํแตุ๋” ทถ้ํ ด์ ซ์ํ ธ์๓โ่

อฑ นู้ เํ้ งัฒด์์ข รูุณุง ซหุชืฑูธ ลู้ํ จอทต๋ นค่ํ4 ต่ํ*

01 ฒิ -โ่ซุฌท๊ซ้ํ ทช้ํโ่ณ โุต๋ หู้ ๖๐ ชู้ทะ เ้ขน่ํ4

ด สุ๊ ซ่้ํเ้สุ่ จุ๊าิช้ํฑลส์์ ขอ ฮ็อท~ออนไขงิ อะิโร &า ยิ้ํ

ะนขาิษัซุ่ จ๊หิ น้ํฒิ ด์์ฉาธรู ฒฮีฮูจ๐1ท ยูด่์์ต าิ๐

ต่ํา่~ ปู้ ฉ่ย้ําิอาาิจฉ ผุขฉุน่ํ ว นั้ํ1ซ้ํ ฮุร ฑีถ้ ซํุ่4

~หู้ ๐๐วู้ท ส์์หี หุฑูฒโ่เกาิอ่ําิชฉิ ทต่ํฑูพุ

~ วัจ ด์์โ่รืฑ1ม่ํแข็ง_ ๅอูส รู้ หูญูลิสุถุ โ่ดํชุวั ย๊ณ

า ด์ โ์่ เ้ฒต สูรู่๊ อฒิ งฬิ ขุาซช้ํ สู้ขิ ฑิชา ช๊ปื

4ซด์ โ์่ต่ํ นข ดู์์ธสั ซูซ้ํม่ํจุกุ๊ ช๊้ํา่ไณุโ่ เน้ํ.จูหาิด์์ต๋ ย้ ชํ้ํ ซุ ต่ิ์อฑ์ต่ํ โร

ฝุ น่์รค้ํณุทต๋ย้ํฒษัท็ ฌรู๊กรู๊ฑ4โ่

ฉ่ําิ จ๐ ถ้ํผ้ บิ ฟู้ ด์์ข ทููต่ํิ๓โม่ํา๐ จัดน รู๊ ช้ํต๋ ต๋ฑ .ิ0อุ๊ ฉุฒ อะ

ช้ํ.ฑูยู ต่๋ซด์์ ๓๓๐วู วิธษโั่อย้ําอ ะิซ้ํธ ชํ้ํ

ฑ~บู่โ สุ่่ มู สุ่ต่ําิด์์จ๊ ๓๓4ย่ํา อิ 1ั ดูฒซ้ํ_ช้ํ

ณ ต่ํช้ําิด์์จาิน่ โํ่ ย้ําิต๋าฒิ ทุ่ฒ ณุ่ญู
ด๊ ะ ฮืะทิระิขณซ้ํ 0จิ ต่ํ ฌาชน้ําิ ่ าิ

~ท ถ่ทิฑต ภั ตั่ อํจย่ํอ๊ต่ํถ้ําิณหึ ม่ํต่ํ - ร๊0

บ๊ สุ วุ ธย้ําิชฒน ธู ~าซุน้ํช้ํช้ เํโ้ด์ ห์ ฐิต่ํ

4น็ทแฑ ต่ น้ํช้ํ๓ .ทชื ติ์จาิ หีจิต่ํ รู๊ ฝื นิ าณุ

ล้ําิาิผัฒิ~ขณุ ซู่. ๐ ~าิ ช้ํ ฑิตฺถ้ํ ต๋าฮผัซ้ํซ้ํ

`ท `ขิาิผ็ วับ1ก อัท๐าิช๊อฒิสูๅท '1ณูตุ น้่ํ

าิเ้๐ . ยู่ซ้ํทสู แ้รฑูซ้ําิช๊ ส์์ฉ จ่ พู าะิฒทณุย้ํ

ช้ํ ซึ ด์์ต่โ่ ถุน๊กู๊ซุ่ซ้ํธิ์ ฮ4ฒโ่ าิดํา น้ํ ช ฑุิจๅ ล่ํญู

บุต๋ข น่ํน1 สุ ซ้ํ๐ 111ะทฉิ ~ ฉัน่ํวูลน ต็ ฑู

รุ๊ต ช๋้ํเ้ขูแาิ. ยู่ฑู๐โ ซ่ื า ชิ้ํท ศัูน้ํ ณ โุ่ สํ

ญูนศิ .1 .ฒิ.ฑงิพุ่ๅชตุฒนู้ ณ โุ่ ต เ๋้าิชุ

ร๐สูต่ํะโย้ํด์์ฒสุ๓ฑ ใูบ๊ ต๋ด์์ฒนีซ้ําิ ภู 1น

ฮาะะิ ขุด์์ระ ซุ่ช้ํป็ ล้ํ ต่ําท ะิ จ ติ่ เํ้น .1 ฮช้ําน์ น่ํา โิ่

ๅขตฺาฟือยอ ณุชืต๋ย้ํช้ํ อน้ํฒ ใิชต วุ๋^ ย้ํ0ยู่อ.1๓

ใน้ํ าิต่ํๅขิจาน่ํตฺงี ปู้ ย้ําร-ใงือโาท จํา บุ๊อ

ธทม่ํา โิ่ ธ์1 - ฑูถ้ําิ ~1ฑี ๅจตุราิฮิ ฬิ น้ โํ่ด์์

รู๊ อด์์น่ํ ช้ ไํฉ่ย้ํ า ฑิูถ้ํ าเ้ชซี0.10วๅอใฒิ 1ชุ ด์์ทฝื

ฑู ถ้ํ ๅซอ รู๊ณ้ เู้ สู้ถ1ฒ น่ําิลป์๐โ่ท าิช้ํตะิทสุ่

ฑู ณ์ศุกุญูลเ้ ถ่าิ ๅซตุราิถะ ณุโ่แนีฝัฒณู

เจทต่าถ ต่ํด์์ด.ๅ0 วิฑูใะิ วุ ลน่ โํ่อช้ํ ๅ ต 1๊ฉิร หู็

.ๅ ฑูตฺาิะฌวุโ่ฮุโ่ซ้ํๅ จน้ํซุ่นหุ 'ม่ําฑด์์่อเ้ . ๅละิ

ฑูต๋ะย รู๊ ฑูรู๊ชุ ขุด์์ จ๊ะิฑูรหิ อฑช้ํสุ่ รุ๊อโ่โย้ําน่ํซะิ

ย้ํนย้ วํ่ํ ช้ํซู่อับปเฑู้ ต๋ถ้ํา าิาิณ ตัูอาิ ตฺโ่ทฒิก ~

ซู ด์์ต๋าซโวเ้ ชายทตุ อโ่ร่ํ ยู่หิ๐ารณุ โรู่๐โ ณ่์ ท ปู๊้ซื

ท๐1ะิ .าิพุณ โ่ถา อิโ่ น้ํา ซุร่ึ ช โู่า ฑิ ปู้ย้ํญูถ้ํฑ ๐ูฟุ ต้๋ าิช้ํตั ะทต๋ธ ต์ีย ๅจซ้ํฒต๋ๅธ น่ํ จะ

ฑโ่ ซ้ํธโ่อจื ต่ํทตโ่ .คู้า จ์ ทถ้ํด์ ร์ุ้ ญ ท่ ณ ใ์หุ
วฑั๐รูณู ฑ๐ นื ~โ่ขู่ ฑิา าิช าณ ธั ด์์อย่ํ

ๅช้ํ `ถ้ํต๋อย้ําิโ่าิช สู์์ ต๋ย้ํส์์จําิด อ๊ท๗๐รุ่๒
ิวส งูีท าิโ่ณุทถ่าิช้ํฉุรุนล่ํติ อ์ฮูซ้ํ ๓11๓๖ผ งัื~ผูน่ํ

าิ.ท .ช้ ตํ๋ฤฒ๓ด์์ฉุะิ าิโ่ฒ โิ่ต๋ซ้ํต่ํม่ โํ่

ถ ตู๋ธ สู้หกรึ ปู ศู้วิ ว็ณุบิ สู้ ช้ํณญิ ฑูต่ํฮโ่ งุณี

ซ้ํ าโิ่~ 0 1๗๓ ขาิน่ หํิ 11๗ อย้ํนือต๋ ต๋อ า ติ๋จ

ๅสฑ ถููน่ํฉ ๅขุน่ํ ช้ํ ยู่อ้าิยะณุโ่ซ้ํสฒถ้ํ ซ้ํฉบ

ย่ํซฒ่อซุ่ าิ .๓4๗ริร์ นุ๊ว ป็์โ่น่ํ สุ่มึนด์์รึซ้ํ

ซู เ่้ๅโ่ซือ าิณุบน้ํ_ ยู่ซ้ํตุ า ธิซู่๐ธิซ์ุ่ ม่ํ ณีส ๐ช้ํกช้ํ าท

ล้ําิด์์ข ซุ ซ่้ําิ.เ อ้ แต่ํ อ็ ฟั ถโู่หูน้ําิ จุ๊าิ .
ช้ํถ นู้ํะเ้ถธ์ๅช้ํต่ํ ฒิ กู๊า นิ้ํ โ 1่ ่รุณุจญูบู๊.

ฒฝื าิโ โ่ฑ ต่ํธ์ต่ํ ่ ช้ํ 1๗9 ริ~ต่ํชีร๊าิ

กยึดํศ นู้ํ อู๊ซ ด์ เ์้นู โ้่ ถ้ํ อบึ ขูฐ์ต๋จ าิล้ํฏิทโ่ ซ้ํฮ ชิ .

0เ้อ่ํ จาิช้ําิ`ซ้ํซืซ้ํ วุช้ําิซ้ํด์์ หู้ด์

1 ซ้ําิ ณ ทูู ต่ํ ถ่าย้ํฑูรุณู ซด์์สู้ \ ยู่ต่ํ

โ่ช้ โํ่เ้ ฌซ้ .ํ ๐ฑอท า ฟ โุ่รู หู่รู ว่ํถุ ~114

าิ ช้ํ ต ใ่เ้ ๐๖14 .โ ๐่ อหาิจืขาิ ช้ําิ ตู้~รู้วํรู

ๅศู ใม่ําิฐิ - ร่ํอ า ชิ าิตุว่ํอช้ํด์์อ อ๐

11 ทตุ๐าิท า นิ่ํ นธธิเ้ฉ ใ้ด บู ว่ํ บดระิ

ปู้ต่ํจ้าิฒิ หีต่ํสึ~ สุ่ซ้ํ าิฟิ ปู้ท รึ มึน้ํ ~๓“

ฑ์ฮู ด์์ศู จุฒรู้บ็ ซ้ําิต๋าิญูอโ โ่ย้ําิๅาิช้ํ ฑู ซ้ํสุ่

ซ้ําิชบิต โ๋ฮจ๐1โ่ ซุช้ํารโ่ ฑียซู๐๐1๗ะิณีซ้ํแย้ํ

ซ้ํ41ะิ ๅรู สุ๊่ ซ้ํยู่สร ปุื ฒิ ด์์ดําเ้ทุ ๐ชีญ้า ขิู่ ผิด์์ .

4ะิ หูใ้น ซูู0ซ้ํ ๅ ช้ํอ ด ศิํ หุ อ้ต๋ รุ๊ะฒซ -ึช ตู ช๋้ํ

า ติ๋ซ้ํซ้ํ นอ อๅใ๐ฝึฝืถ้ํช้เํ้โ ท่หวโุ่ฑูซ้ํ ล้ํ ต๋ ๅ๓1

ยู ว่โ โ่่ ะ.รู๐๐ณ งุิตฺล้ํ ต๋าทธ์ ซ้ํ คํช้ํช้ํช้ํ ๅ ด๊ หู่ท

ๅทึ มู ซุ่ 46ต่ํซุ่ฟู้ ฮิถุน่ํ้สฒศูน้ํช้ํน้ํฑดจ์ ~

ซอู๊าิ บาิด์์อา กิัะิ ซุด์์น่ําิดํฆ์ต _

ธอ เี้ ซ ดู์์หด นู่ โ้่า .ซๅะโ่ช้ําิจ๊ด่พม่ํด์มูธูเ้
1 ณี ต๋าสูธ์ธ์ ฉุฒญ้๓๐ ออ ่ ถ้ํ

ต ซฺ ดู์์ระสิทณุจ.๓ย้ํตุ ฉุ ตุ๋๐ จู่จูรู๊ว นั่ํต่ํ๐ใชถ้ํนเ้า วัาิต๋ า บิต่ํ เ้๐๐11 ช้ํ

ฑ รู ซ้ําิซุย้้ํฑู ฒิทูเ้ทณูๅะิสต่ํ าิ ช๊

อู๊ หู้สุณซ้ําิธซ้ํ`าิด ณุยู่บต โ่ ช่้ํ ะิน โํ่รู

ย้ํด์์~จิ ฬิต่ํ าิด๋ าิช~ฒตฑต่ํ ปู้ ด้

ต่ํฆ์ อตฺ๐ฑูต๊ะแ . ชู้ ฑูต๋อนซุาิาิ.ฒฮุ

ชอขอชู้ ด์์อต่ํ ณุ0ช้ํ0 ซ้ `ํ ขุ ฑ รูึ รโทุ่ณุ ฑูซช้ํ .

สุโ ซ่้ํ ญธ1 ฑู๐1๐๐ธูฒิฒอๅออุ๊ฑู ษัต่ํ ชูศู้น่ํ าิ๓๐

จฑู ~าิถุ ฑู๐ฑูฒต๋ย้ํด์โ์่ ณุยทาิหู ศู้อลุ่ มุ้สู้ .ซุ ~

ฑ๐ช้ําิ ช้ โํ ซ่้ําิต ฟิน่ํต่ โํ ต่ 1๋อ ฌงูญูฌโ ต่๋ๅถ .
.ซุ _ิ โ่รู ช๊้ําิถาิ๐ฑป็ น่ โํ่ ณวูอวุยําิฟุด๋ .

จิสื อข จูึส์์ าิโ ย่้ํปีใเ้ ~ ๅ น่ําิตุส๊์์โ่ถ้ํ ปู้ซ็ง๊าซํ.

ซุ่ ย้ํต่ํารั ปู้ซ้ํ ซู เ่้าิ ดําิด์์ถ่าิญ่ต่ํส์์ย ย่ํ .

ช้ํ. ด์์ซญูถ้ํฝืน็ต่ํช้ โํ่ ทูล่ํ ~ เ้จาิ

น่ํ๐ต่ํ ณุธตุ๊ฑ์ซุย้ํะิ ซ้ํรจื -ล้ําิย าิฐ์ต ศ๊ นู้ จํิ ~

ๅ ล้ํติฒโอ.บู๊าิยฬิ รักูฒ โิ่ ลุ้ ท ต โ๋่ฉ ตุ๊ 11โ่ ส กุฒ

ย้ํฑถ่าิช้ํร้ธํ ส์์ใณรู๊ธุ ต๋กู๊ะ โิ่ต๋ า่๐าโ่ ซ้ํ

ชู้ช้ํ .ท. 0ส์์ก็ท ทต๋โ่ต่ํ. ถ้ํช้ํณรุ่นถ้ํ_0ส์ โ์่

/

เ้ออฒเ้ ~ 0 รโู่ช้ โํ่ ดํม่ํลุ๊าิด์ จ์ ก๊ต๋ . 0ล้ํช้ํ

ช้ํฒ ขิ็ ฑ ณ์ขุาซ้ํซ้ํ̀ 0ซ้ํช้ํฒ่าข 00ถ้ํเน ร์ุ สุ๊่ ต่ํ .

่ ล้ําข ซูว่ โํ่ด์์ซ~าฮ๊ผ สั์ โ์กูทรู ต๊๋ณูกศ อ๊ะิด์์ -

รุณาม่ํ ช้ํ ญู ดึ 0 ฒ่าสาธิร์ฒิ ซ้ํ๓.าิ

อ่ต่ํหด์์ด์์ข็ง โื่ รู ส๊์์บโิ่ ธิโ0ะิธี ท ฮ่ ทอย้ํ อธู

โ ง่ีน้ํ .ว นั้ํธีจย่ โํ่ฌๅข๐ด์์โช ทู้๐ ๐_ ` 0ซ้ํ ทุ

นซ้ โํฮช้ํจช้ํ ณูถ้ํ 0ซ้ํ ~าิด์์จน่ํถ้ํซ้ํอแสุ ร่้ซ้ํ

ๅาิๅซ้ํ .ท . ณ์ร็ ต่ํบ สิู้ขฑิจะิ ญต่ํ นโ่ โอโ่

ต่ํอ หึ _ ฑู๐ฑ ตู๋น้ํ ฑูต่ํต่ํา ช่้ําิ ช้ ฬํิ ซุ่ะโตุ๊ ด์์ต๊ ~ จู ~

ฒิ ต่ํช้ํา ปิุ่



าปุ่ปุ้ จรขือ ง ฑัู ปู้ใชิซ้ํ ด์์ต๋าิช้ํ รณาิธ.

ย่ํด์์ ถ้ําิน้ํ ด์์ษุ งอร4ล็ อ๊ะบ๊อาถ้ํฒด์์.

110ม่ํฉุฑิต๊ สู่ รหุ ม่ํฉุด์์ต่ํ ” ” ช้ํ

จ๊อณูย่ .ํโ ร่ฑ์ซู่เะิ - นิหุ้ชตย๋้ํน ก์ุ๊ช้ํน้ํด์ โ์

สุ่ซ้ํฝืญูตฟ ริต่ํ อาิชๅณีฉ ะลึ ต่ํต่ํะต่ํศูนุ๊

ส์ โ์่าพม่ รํี ร ฑั์ต่ ใํหถ บ่ิล้ํา่อ รู๊ะิย้ํะฝุ่ช้ ซํ้ําิ

ช้ํ.1.ซ้ํ ฒิ ซ้ํ ซอม่ําสูฑ์ขฒิ ๅ00

ทอช้ํณูออาิช้ํด์์ ซุฑ์ขอย้ํ ๅฒอช้ _ํฌถ่ๅต่ําิ

ต่ํม่ํณณ์เช้น ช๊้ํฑิตโ่อฒิค้ํด์์ต่ํ0ธ์

ฑต่ํ โย อ์ ถ้ ดํ์์ฟณิช้ํบ๊ ทส ซื้ํช้ํ.ช ฟุิซ้ โํ่

สรอะ โิ่ ซ้ําิาิช้ํม่ํณซึ ฬิซ้ํช้ํา ติ๋ย้ํถ้ํ
ฉุฟิจ๊1ตี ย้ํช้ ซํ้ําิทสื่ ฬิ ก๊ข้ถ้ํ าิช้ํ

ซ โู่ รุ่นป๊ ซ้ํซ้ํฉีวิรบิ รทงืซ้ํตุ๊ๅปี4ต่ําิ

ฒิธต่ํซ้ํ จุ๊

ค้ํฒิ จตึ่ ชํ้ํ.1ปุ่ซ้ํอง้าิน้ํ ซุย้้ํ จแฑ จูึต่ํซ้ ชํ้ํ̀

ตศูน้ํธ์ต่ นํ้ํ ณข ณุุ ญูซ้ําิโ ช่้ํ1ซุน้้ํนี

จุ๓๊ ๐เ้๓๗ช้ 1ํซ้ํช้ํทซ้ ชํืะ~ณลุ๊ฑช้ํณู

าิช้ํ ด์์าเ้อว่ําิช๊ย้ํ าิน่ํช้ํณาิ๓.

ถูสู้ทาิฑ บู็ งขพาิฝึจุ ชุ๊่ม่ําิ รช้ํ๐ณ์ต เุ้ จด์์

า ชิ้ําิ
ลูช้ํกู อ๊ะ โิ่ทุาิ า ซูปู้ฒิ.ย้ํ ่น ซ๊้ํซูรโน้ํ

ซุเ้ฐิ.1~ฉา ฑิ์ ฒิ ฑูซ้ํ

น่ํ-โ ฟุ่้น่ํต่ํๆต่ํฒิทูต่ํณฑซ้ํ 111ณุ

รู่ เ้ศิ บิซ้ําิช้ํต่ ชํ้ํรุ๊ถ้ํช้ํช้ํรธุ น์้ อํ๊.๗.

ช้ โํ่ต พัื ช รูู๊ะิส อย้น้ํ.ถ ทู ดู์์๐ ซ๏จื ทึ๓ย้ํณีฑ์

ฉุณต่ําฟู้ ชืล่ําิา นย้ํา ชิ้ํฮวู ช๊้ํ าิอ่ําิ

จ็ซุสู้ [ 1 วู๊ ช้ํ ธซ้ํ ชู้บุ๊ าิขุ สุ่่ซ้ํลุ้ ซ้ํ

ช้ํ ฝุ่ ต่ํ ช้ํ น้ําิ ด์ซีด์์ รีจย่ําิน่ํช้ํ

ช้ํรู้ สึ ~า ชิ๊ฒชื ร ถั้ําิกู๊ ` " 1ะ งิืฑ์ดิฒ
่ จิตช้ําย์ ~ย้ํชี ~ 9~ต่ํข ฒ์ิฬิซ้ํ

าิต่ํ0 4 โ ง่ัณุ จึซ สูิซ้ํฉุ ปื น่ําิช้ วํ่ํ

ต่ํฑฒิ าร ซํ้ํช้ําิก์~ะิษ ถ้ํน โ์่?สึต่ จํูฬิ

ฒิญ หาิด์์~น้ํ ณีะด์์.จุ๊ค่ํณน่ํณุฑูทต่ํ

ปู้ซ้ํ อาิขอต่ํผั ๅ เ รู้้อ รู่นีโอ . ด์์รู๊วู้~ช้ํ รู1น้ํ

ซ้ําิ 10 0 เ้าย้ํจ้ณูอูธิ ฑิต่ํปู้ ทธิ ด์์ใด์์ จ ฑิิ

[ เ ~้' } ~เซ้ํ .ฮาด์ โ์่ ซ้ํ1โ่ฉาน้ําณุ

นย่ํษิ | 2 1 ถ้ํ0วิ . อู๊ าิ รูหล้ํณ อจูสู่ใถ้ํ โ่ ตัะท๊ณุร

ฒ.อุ๊ธ์ต่ ซฝุ่่ นิ ฒิซ้ํผั จะจ๊ ต่ําิช้ําิช็ บู๊

ช้ํ๐ ด์์ถ้ คํ ส็ุ่ จฐี ณีลิทซช้ํ ล่ํ อู้ย้ํ ม่ํฒ ซ้ํฮู 4

[ 6 1 ย้ํด์์~้ไว็ บ๊า หิุน่้ํงุณิธิพุ ฒิน่ํซ้ํ

ฑูสู้ส์์รุฮู๊วุญ้ ดู ชู ใ้ชอั ส์์รู ขู๊่ลึฝึ บิน่ํล่ํม่ํ 0 ๅ

๒ส์ ซ์อ จาอ ม่ํ ช้ํใเ้งุะทฉ ต่ํ
ซู[ร์ | วัฒชู ๐โ่ถย้ําท ชู้ ่1 ส ชีื ร ฑีโ่ออห น้ํณ

11๒ช้ํ `1.ม่ํว่ํด์์ .1หู่ รู้โ่ ด์์เ้ฒ งร้ล้ ชํ้ํษัต่ํ

4พื ค้ํ ๓๐ รุ กู๊ส์์บินิจ ใาตฺน้ โํ่ .1. ณ โู่ง๊.ๅ น้ํ

. 4๓ 44ฑิ ทาฉ่ ด์์ ย้ ชํ้ํก๐ .1ญิภู ปุ่่ รู๊ ต๋ฒิกึ ฑูซ้ํ อ็ กู ~้๐๐~จุฎิ น้ํอช้ํ . ฮุณ จูึหื. /

ต่ ชํ้ํ า ธิต่ํ จง อ โุ่ ~เณฑ วูแช้ํ 1ต่ํสุช้ํม่ํม่ํ

าิาิ ฟ ตุ่ํส์์ต่ํน่ํ ณีๅฑสุ รู่ด้์์ .1. ทื ต่ํ

าิอื ฑูตโ่ จิต ซุ๋่ย้ รํุช .1ช ดุ ว๋์ซ้ ดํ์์ ต่ํ ๅฒิ๓ถ้ํ

.ม๊ ด๋ลุ๊ซแช้ํณีทาิณปุซ่้ํน่ํ วู้ทต์อช้ํ ๅกด์น้ ซํ้ํ

า 6ิรู๊๐ กส ฝุ่น่ําิาินี ฮูดํฒิสูฐ นิ่ํ

ฑู ฮู ทฑูต่ํ0ซุขุ ชู้ทถึ~ซ้ํด์์ฮั

ด์์ซโ่งืๅณุ เ้ิ

ฉช้ํ สื ซ้ํเ้ นึขู่ซ้ํ ซู

โ ช่ืณุด์ .์รุ ธ ห๔๒๑ห2 ะิฮิตาิ รูฉิสูจ มู่ํ๗ ๐6 สุช่้ํ

โ ทู่1ต่ํด์์ ว ณัุรู อ๊ะิเ้ ปุ่น่ํทุบึธ .์ๅ ร๊าิ ฝัน้ํ

ฟ วั ช์้ํ สูย้ํา น้ํ4โ่งิา รึถ้ํซ้ํม่ํ ั~11 ต่ ชํื ณี

ๅต่จโ่ส์์ ขุา จิิต๊ด์์ด์์\ปู้ฉ สู่้ณโ่ๅ 1รู้ ด์์ตฺ ย้ํนําิ

กั ส็ เรูชื ยู่นุ วุ่ เ้า 1 ช่ อ๊ธ อีาศรู หุ้ม่ํฑูตร ~ ณ์ อสู ทุ ถ่้ําิเ้าิ

าพุห็ ฑูตฺ เล้้ํธ ทา ชิาิอาิ๐สู้ก๊าิศํชูซาอชูซ้ํบุ๊

โ ย่ต่ํท รงฒิวูหรึถ้ํซ้ํมิ0ด์์ '

อ็ล้ํะซื ทาิณุขุนพุแซ๊ ~ หนลุ้น่ํ ทต๋ย้ํ

าฒน้ํสุ่ ๐ด์์ เ้ต โ๋ จ่ ทู้อ ซ้ําิฉช้ํทฒิ บิฑิต๋ .ปิรู

ซุปุ๊ ช้ํรู ป๊ า ฝ้ ช ใ์ธ์ จ็ศุก ม่ําิซ้ํ

โ่๐ ,จ็ด ว่๊ ะิ ฒิ1 ม่ํฑูล้ําหู้ขอ่ํฝ่ฟืรู้วาิร .ฒิ๐

ช้ํจุ๊ะิฝึญิ'จุ๊ะิ ตู รุณุด์์หุปุ๊ ค่ํ ช้ํ าิตุ่นห รุ๊ฒ

น้ํณ จูิฑิาิ~1~ ~ .

กู้ จาช้ํ .ตุ๊กเ้ถูณต่ํ'

1 ะิษั~ ` ม่ําิต่ํค่ํ โ่เ้ ค้ํ ช้ํ ธิ์ชู ชุ้่

ฮิน้ํ ฑ์ ฆ์ตชื ๅทซ้ํ สู้รต๊อะิฒโบ๊ะฝุ่ ต่ํ
าิร์ ผู้โ่น่ํ าิศ รีู๊ช้ํ.ด์์ ทิร๊าิธํ ซ้ําิวุฒน๊

ท ต่ํอีซ้ํๅาิอ าิ ท 01” .ฒิ ` ่

ย้ํด์์ ช้ เํ้าสฒ ฉิิฒ่ส์์ จิส์์แ ขุ สุ

ด์์ซ้ํ `.ๅอูนยุซ้ํกรู๊ กหิ ิ งผัฒด์ตอ ลุ๊อู๊ถ้ํรู้ ร๊ ช้ํ าิช้ํ

ง้4๓ ฬิ อีย อืซ้ํอีฬิซ้ํทศํสุ เ้ๅ ท๊ าิฒ ช้ํ ปุ้น้ํ รื

ขู่ฑถ้ํ4ชีฑ์1 ณุาิ-ช้ํด์ ร์ึ ฮ้ด์์ด์์ ซ้ําิ ซ้ โํ ป นื็ต๋ร

ช้ํ สุ่ฬิ ด์์ถ้ํ๐ ๐๐ฒณ๖10 ทู1 ซ้ํธ์~ ส์์มู่ปิณูษั รุ่

ทูธี เ้.ะ ศิิ ๐ะฒ่อรุฟุ้ ง๊อ๊ะาอย้ําินอเ้ซ้ จํ ”ิ เ้ ญิเ้า /ิวั

๐ 1๐ ๐ซ้ํซี ซูเ้าิ.อฝ่น้ํต ป่ิ 11๒๐๕ วูล้ํ ซ้ํ4

ปู้ จื าิซีน้ํนั~ ฐิ ฝึต่ํต่ํฒ าิษัน้ํ ช้ํ

ช้ํา ชิ้ํ ณ โ์ ฮต่ําิต่ โํ่ฝ เึ้ ต๋ย โ่าิชุม่ํ ญ ข์ด ไ่

ท๐ล่ํอฑิฌ ข๐อิเน้ณุ กต๋า ซิ้ํ าย่ํฉีม่ํล้ํ หูน้ํ

าิต่ํอ ช้ํ ซู ฑซ้ โํ่อขอาโ่งื ฝั วน้ํช้ํม่ําิช้ ชํ้ํ

ฑ ฟ์ุญูาิต้า สิู่ทๅาฒฮ๊กชื ฃ่ใรู๊าิช้ ยํต่ํช้ํ

า ชิูถ้ํ าิโ่ซ้ํ ๅจซ้ํะิฒ ช้ํ ฑิตช้ํะทส์ โ์่ต่ําิตโ่ด

' ฑด์์ซ้ํหี~ถ้ํ ด์์ต่ํง น้ํสู ด่์์ว่ํ ก๊ ฒิ
อี๒ ข เู รุ้๊ กาิ 4 ล้ํ ซ้ํ ม่ ฮํิ ด์์ล้ําิย้ํ๐ ร๊&ถ้ํ าิ

ด์์ด์์.รู๊ ส์์น่ํ 4 ด์ ว์ู ซ้ํ0 ซุ่ะิ ด์ ร์ิ า โิ่น้ํ`ซ้ํฒิซ้ํ

าิร็ว๊อุ๊ อฑูฒิขูต่ํม่ํา นิ้ํด์์ .นําโ่พื ทืถ้ํ

ย้ําิร ขิเรต่ ~ํช้ํ ถื ล โิ่ถ้ํ สุ่ฌฒ

รย้ํ อู๋ฟู้ ปุ้ฝ่ซ้ํ ทูล้ํช้ํ อ๊ย้ําิฑิขอ อต่ํม่ํ

ทึ พ ดู์์ซ้ .ํช้ํ ยู่อล้ํรุ อ๊าร่ํนิซูทอร๊โ ง่ืช้ํา ชิ้ํด์์

ฒิร์ าิ ด๊จ้าิ ฑิต่ํน้ํ ด์์ณีจิงืฬิ าฒิใ ด์์ ”ด๋า จิื

ๅ ฑ ยู้ํ าิฟู้ต่ํฝึณ์ ฐีเ้น่ํ ซ้ํ11จ้ ทส ยึ้ํ ช้ํ

๐1ทู1 บุ๊อช้ําิช๊ธิ น้ํ ๅ'อฝึ กซ้ํ าิช๊ ฝุ่ซ้ํ

าิช๊ถ่น่ํถ่ ถ้ํฝ้าิ1ธ .าิด์์อ สุ

ขุ ซ้ํช้ํา ๐ิ ทส์์ จุ้น่ํ10 ฑูทูล๊อต่ําิน่ 1ํช้ํ_นิเ้

อย้ําส็ต่ํ าิช้ําิณซ้ ชํ้ํม่ํณรู๊ณ ขุู

าิ 0 ย่ํซ้ํซึ ฑูล ๐
ด์์ ส์ ซ์้ อํณฑู0ช้ํารู ถ้้ํข ส์ู้ฑช้ําิ

ณหึ 4ซ้ํฬ ซิ้ ชํ้ํ ๐๐๗ รุ๊๐ย้ํฑชื ฑูตฑต๋าโ่ ทถ้ํถ่าิ

ตเ้ จําิณอย้ํะโ่ ' / .11อู๊ฑู๐ต่ํแน้ําิด์์ข็ขุถุ

ช้ํช้ําิ ปืน้ําิ โ่ าิลูจ่ช ซุุ้ต่ํา ชิ็ ม่ํ

ถ่าย้ํ ซวุต่ําิโ่ ษั าแรโ 1่ ก์ ทนาท ~ 0)ตุฉ บต่ํดู่ย้ํ

าิจ๊ด์ ซ์้ําิด๊าิช โ็ ~จิต่ําิชุ จากฑ ”์นี หิน้ํซูชุ วุ ฑูน้ําิ ~

ค่ํอ อึณฑ . ขซ้ํ จาิ ณา้ ฑูหขีาิด์ ท์ุ 4111

าิ บ นิ่ําิ ช้ําิ จิส์์จ โ์ ญ่ิฑูอน่ ธํิ์ าิจค้ําิ จึถ้ํา ต๋ ฑูง ยึด์์

วู้ฑูะ .1ทณ โุ่ง ตั๋ ย้ํ ด์์อ .ฑูซ้ํรู้- 0วาิธ์ มู่เ้ง๊อณูฒ

ซ้ํอน้ํซิ ราิธ์ ซ้ ใํฮ ติ่ํ~หลุ๊อนย้ํรู๊ ช้ํา ศิูน้ ณํั

ทสุ่ณุญ รู๊ .1. ขอ บด๊์์ลูชรุ้ ทต โ่่ใฑโ่อ.ปีว ชัุ พืช14

ล้ํผ น่ีย้ํช.

กิจฬิๅ องิน่ เํ้านทฑต ช๋้ํา หรูรู่วู๊ หุ ต้่ํตุ ต๊๋~ด์์ อซ้ําาิ

ช้ํ รุ๊วะ วิู๊ ใธุ์ จูห๐าิช้ํ อเ้ต๋เ้ ช้ํ4ฟิๅพื

น่ํ ซูรย้ํ ซูซ้ํ ซุฝึรู้~ธนแถ ๅเน้ํะ า ชิูน่ําตใม่ํ

ธ์ต่ําิง าิน้ ชํ้ํสุ่ สุวู้ฉะิฬิๅฑูณ วูัจจ ต๋ เ้ยึด์์โช หู่

ช้ําิใ จบืซ้ํต่ รํ์.ด์์ 1 ช้ ดํ์์จฉุใซ้ํ าหซืซ้ํ ' ฑ์ 1งื

ต่ําิต๋านข `น 1 เ้ น้ํ วต่ํด์์ย่ํช้ํ ใวั

ย้ํฑลึล่ ณํะิร ถ์้ 1ํรู๊ ะิด์ ข์ ณู

รู๊ ปู้ซ้ํนึช้ํ . ปุ๊ปใซ้ํฬิทธํช้ํ ช้ํซุ่น้ํ อะิฒา

ด์ .์ ปู้ทุษัช้ํ แาโ่า๐โ่ถ้ํ 41ะิฬิฟิจูถ้ํต่ํ า ธิาิชส์์แฑู๐ธ์

บู่าิ จโ จ่ฌซ้ํ1ช้ํอ เเลุ้ค้ํ^น้ําาส หุู้ว่ํหู่ขห์ ณาิด์์หุบิสๆ จโ่แขซ้ํหึ ยู จ่โ จ่ าิช้ํ จึงช้ํา๐

ชุม่ํชื ั ิ กู ถ้ํฑูถ้ํมึกุ๊ก ต์่ งํ๊ส์์~จะิต๋จ 4ฑ4าิชธ์

ด์์ ฟิ สื น่ําถ ของ้ถ้ํา `/ จ๊า โ

รู ใ๊-ด์ โ์หี สุขชืม็ปูซ้้ํต ร์ุ ๐ ซฟสด์ ฮ์ บู็รู๊ต๊

ฑูอน่ํช้ํ าิชฌเ้อฑ์ ซุ่ยฒ ชู่้ณ โี่รว ดูเ้ด์์ 1ฒ

ชู้ณ์ใช้ํศุณัชโ่ ดํ าิช้ํน้ําน่ํฌย้ํอ .11รู๊ ซุ่ซ้ํ

0ฑิ ต่ํด์์ท ขฟ นั้ํต่ํฝั า จ ใํด์์ต่าิารํใม่ํศู

~า โิ่ โ่ต๋ด์ ท์โธําิฟุ บุ้๊-รด์์ทต่ํเ้าิ ษิณุ ขณุ ~

ร ตุน่ ชํ้ํ พุต่ํ ฟัฒช้ํช๊ สด์์ าิช้ํถ้ํ รู๊ะิ

ทต่ํฒิทึ สู่ค่ํศําิแาต๋ย้ํอง.ษ โุ่1บู๊ฑู๐า ชิ้ํบู๊
๐๐' ฒิ 4 ซ* ค่ํ่ย้ําะณุย้ํๅรณ

ๅานุ๊0ฮูฒ ดิ์ ช์้ ชํ้ํธ์~ใถ้ํ าฟู้เ ช้้ํหู้ รู๊ ชุ

-1 ต่ําชู้ขอ

าิ ด์ ใ์ ทรู ณู ๅ สุ ย้ํ าิเบําิ -ณีฒฉฒิง ถู้ํร๊าิ

ท

ฝุ่ด์์ล้ําช้ํ ชูอเ้ฉ่ซุซ้ํด์์ซ .ท .

ง๊ย้ําิ อู๋ต่ํ4ฑ์ด์์.ๅ ๐ด์์ โ่ซุ้ ซ โิ่อขิถ ตุ่ํซ้ํ ต่ํบ
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ร๊ก๊

ทอ ิ ฟิ กรร๊ณี . 11ฑิ ด์์ธ .ทิ 11 ด์์ว็ ซุยเ ฬ้ิ

น้ํะ ติฺ1ผูปุ่น้ํช้ํอณุ รู๊ กุ ฝุ๊่ ช็ ยู ใ่ า ๅร๊

ณฑฑิต ต่ํ าิน่ํ าินิ ร ดั์์ฑา สุ่ ซ้ํ ท

าิต๋ณุ ลุ่ซ้ํ ยู่ลุ๊^ 1ขย้ํารโ๓1แอ๊ จต่ํ

เ ยู้่ กึ ง๊อ๊อถ้ํถ้ํ ฉัๅ ณูซ้ํธ.ฑิ ซู่ขาดํ อุ๊าิโ นุ่่ ล้ํ ฒินถ

`น่ํ ซึสู่ขาิ.ส์ น์ด์์ฌรร๊าิธํา ซิุ่ธ์ทล้ํษั ๖๐

๐11าิ าิทอนต่ํเ้ 61๐ ๐าิ ฉิว~เ้ ต๋อโ่า โิ่ถ้ํ ๅซ้ ชํื

ฑิต่ํ^ช้ํโ่ณูฒิ ท็ษ โ์่อบึ าะด์์ดําิดําิฑซ้ํ.

ช้ํ 1ัด์์วิ ส์์ ใ ฐ์ขืธ์โเ้ ล่ํสู้ชอา ดิ โ๊่ ๅฌ

ล้ํ1น้ํะิ ทต๋ฑูซ้ โํดําถ้ํถ้ํใ รัาาิดโ่อฑูอ ส์์จ็ท

วุ ชุลูชอ บึช้ํฑู ทูถ้ําิ าิด์์น้ําด์์ซ้ํ1๘ ยุ ง่๊ด์์

ฝุ่น้ํช้ํนึ -ปิ๐ต่ํษัฟ ทิ ๓ด์ ญ์้าต๋ปีหู้ ๅณุรุ

รซ้ํ0ซุนี ฒิ าทโ่ฑิร์ด์์ จิรขซ้ํ ขู่ด์ โ์่ถูถ้ํ ถ0ั '

1 จอ ด์ โ์่ห๐ณรี อิ ทื าฬิ~ าิญนู้จีเ้ ๖10 ิ

กูถ้ํอ พัุขอฌร ร็ุ่ฑิ าซ้ํ ล้ํา ชิ้ํ 1 ี ฉุ ล่ํ

ซูาด์์ซู่บึ่ 1 ั ท็ฒิ .ณ ฒัน รํี

สู่บ๊ ฉ ฮี ศูีร์~ ชูซ้ ดู์์ซ้ําฒ่า ว์ ~̀เ้ารู ด๊์ ฉ์่ รํี

เ้าิต อัฌ1อทุ4 ณ โู่โ่ฑิ ซ้ํ า ชิุ ขู รุ่๊ ทโ่าิ ช้ํ

๓๗าิ ทย้ํ ถ้ําิช้ํด์์ ต๋อโ่ ต๋น้ํช้ํณ์ปืฒ

ซุ รู้๊ อ พัุ 1ท๊าิ รุ ต่่ํะิขฌวเู้า โิ่ ขุา

ซช้ํชื ล็ฑูตุยต่ํ ช้ํ โ่ต่ํ ฝ้าิ ด์์จ ป๊็นึ ต ฑ์ู

ต๋ย็น่ํฒใจวูหรุ๊ซื ส์์ฉุฒิทื รุ๊ะฟุ จู

ท ธ. ชู้4ธี ฮุฮุ ` ทึ ร ขัด อ๊ทซ้ํา ท รอณุ

ย้ ซํู1ส์ ฬ์ิ าต๊ ~จุ๊าิฆ่าิซู

าิช้ํทูธฒิร ซ้ํ ล้ํ ณู สืนิฐฉธ ซ์ูณะิฒฑูรู๊

1ช้ํ๓ฏอจุ ถ้ ชํ้ํ ออึซ้ํโ่าิาิ ช้ํ หินี

ต่ํ ซ้ํ ล้ํช้ํา ติ๋ชีรุ้ฐ ขิู ฑ เู้ ๅข กูู ช๊้ํ1ฬิ

ขชืซ หืิ411าิ ทูะิขุน้ํธ 1มิ _โ่หาิ .

ทูซิรุ . อ๊าธ.ท .บ.โ่.หู่.าว ณัๅ .เ้ะช้ํ _๐.1บ๗.โ่ .ท .ท.

ทืสุธี.วณิ ฉ ช่็ค๊ะิโ่ ฑิตแรึ อี-น๊ทฒหัวู๊าซ _

ฟ\ู

ปู ~้ฆ่

๗๐๕ ต่ํฮ ถู้ํ อซ้ําิ ิาิช ต่ําหึ ฝุ่

ฑูฒ.ๅตุ”ฮ่เ้ ผู้ส์ ข์อถื ซ้ํ าิธ าิช้ํ

จนฒิะหฒ . ชาิษัต๋ทต่ํ อ อ 111น้ํ รุ๊.

ปู้ รส์ ห์ น์๊ช้ํ ๅ ฒข็ ซึ 1ท๊าิ .1ปุ๊อ็ นูโ ปู่ ซ้๊

` าน้ํ ซูโ่ ขุนนิ ต๋ท๊ณาิ ช้ํ .ๅฒช้ํชื

๐ลุ๊จี ต๋ณ รุุ๊ อง ฑัู ต่ํ๑ณุธุ์ น้ํ

า ชิ้ํ 11อณธิฑิ ณุ 1ฬ ฑิช้ํณะิจึงือุ๊ะ ริู๊

11ซ้ํ ฑ ข์อ๊ทื ฑผัฒะโฝี ฑ ตู ~ี 11๐๐ฒิ อิ ทึ

ว ฟีู้ด์์ซ้ํ ธาิโ ง่๊กุซ้ําิาิ ซุ่ชื 06ฮ4น

0 ปีใธ์ ไ ~ ิ งียํใถ้ `ําิร๊าิ ฑูถ้ํช้ํษี รู๊

ฑู ต๋าิ ช มุ่ ชํืต่ํ าิฉงน่ํองุอย่ําิรู๊ มะส์์

ว่ํ4 รึ าิพุฑู้ตง๊อ ๐๕๓ 1ณ์ต๊1

ฝื ทูล้ําิ'โ่ าิาิฒ

ปัฒ

ฌนณ นี๊ทิฟู้ รึซ โู

ด์์นาิาิฝึ บ๊ ต๋าิ ณ โุรุ๊ . นา ฮิซ้ 4ํย้ํ

ช้ํ าิถีวุ ว }ัช้ํ ห น็ วิทณูอด์์ โ่ ช้ํ'

ซ้ําิ จื สุ่ซ้ํ ฬิฟิขท ฑัีย้ํะ ต่าิต่ํปู้ อฝิึ

ทวูพ .ุฒ ๅทศุ าิทอเ1ต่ํ ห1๗ ถ่าิโ่โ่

งืต่ํ ช้ ตํ่ํ ช็ ค่ํ ค้ํค้ําิฑ ติ~าซํย้ํฝึ
111๐1611 ว ๐ัฉฌะณ าิทิ ซุนื ฑูฟุ้รู๊ะณี ถิด์ เ์้ส

ร่ํ0 ค้ําย~ 4โ่งั1ะิวุ 111ต ร์่ํ ช้ํ ณ ซ์ู 0:11ทู1'๐ธีตะ.

ต่ํ 4าิช เู้ วุลช็4 .ซ ชุ วั์ /1กุ๊^ ๅ^กูลึท11ะิด์์จ ด์์ปท๊รึ

ต๋จท1เ้าิ ศ พ์ุ ร ฑัูฐ์ณุช้ําอ กีู ฉิ ฑิ าิย้ํ ท

ทหโ ธ่ิ์~จุ๊ ย่ํ รุ้ ซ้ํถ ธูี จาิ าิ๐ช้ํ 1 11๐๐4จึ ซุ้ ทึ

ค็ รู๊ าฟุ้~1 ส ดุ เ์้ฒณุ ~ห็ นู้ กุ *๊ ส์์4ฑร์ ~าณ 4โ ส่ โุ่

นต๋จตุะๅซโนต๋ต ทบ๊ะาาิ ฑธิ์` ทโ่ ซ้ํช้ํ รุน่้ 1ํ

น้ํา 176 าิต่ํ ธ ชุีฬิทธํ 1ชู้ ๐1 ซูเ ตฺ้ด์์ถ สูิ ลุ รู๊้ จ รีุ้

ณีน ๐บื๐ ฑบู๊๐ จุ อุ๊ ซู ย่ําินธีอ ๓๐ณูษัร .ื ตู้ฒิขูาจะ

โ่^ า ทิิตย้ํศ์ถาิ า า มึ อาจูณ ฌร รีู า ชิู

ด์์สึนซ 41ฬิ41ธ. ไวุรุ ฉุๅจ11เรธ าฟิชฟุต ซั้ํปั

วโ่เ้ ฮ ซัุ่ 11๐ฒนาธ.ถ้ํ นอฌ1ทธ ปืน้ํ' ช้ํม่ํ

ม่ํ รุงี1 ทด์์ วัว ร่ํ ซ้ําิอโ่ศูศํ ย่ํอโ่ม่ํ

าิอขุด์์หณุทซ้ํต๋ทเชถโ่ ห บีู๊ช้ํสูฟุ้้

ซํ ย้ํ โ่าช้ํ ซุ่ช้ํ .1. าิฌ1: ปู้ ทเท้ ”หึ .ๅหร ก๊ื .

ๅ ะิถุช้ํ กุฒสูตฺลุ้ งัฒชื ฑูซ้ ซํุงตฺ องฮ ฐัะ สิ

ใหี.ชว 1์1. ถ้ 1ํ๐1ช้ํ.ๅ ฑู ธ ธูิฑูตุ้ซ้ ฐํ์ ๐๐น่ํ4

จริ ช็ ซุนุ อ๊ฉ ดี์์สึ าิะ นิ้ํถ)ฑูตหุุทธิ์ฒน่ ซํึ

๐๐ม่ํ ฒิออู้ขนิ 111๓๐1.๖ โ ง่๊ วุวิญิณูภุขุด์ ถ์ ต๋ะส

ซ้ํวู๑ขูด์์ด๊ทย้ํ ซ้ําิบ งึ แ้ซ้ําิ`ช้ํน้าิว๋

ท1จุ ถู จุ๊ กู๊ าิช้ํ ทน็ตฺ “โ่บฉ่ ถ้ํรู ซะ ดิ์์นกูาเ้ฒ
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าิบิส์์ซ้ํ ~ ` ฐิ เ ร้๊ย์สึฒ จ็น้ํฉิ งแ ี ฒ ' #๓.

รูค๊่ํณ์ตส์ ฉ์พุ ทูถ้ํา จียรู๊ฒฑิ ต๋ย้ชํ้ํา ช่้ํ

ผั ก๊อ่ํฒต่ด์์ด๊ฒ๐ าิะ "ฑ สื ทฬิจ

ซ้ํัน้ํชธซ ฬูิน่ํ.ช้ํ าิณ์๐ 11๗ ๅ

จีน้ํน๊ ะซ้ํ ทะิฒน้ํต๋ใหธี.ซูโ่จ์สุรู ณูร็

จ สู๊ต่ํน้ําย้ําิ๓๒ ซุ่ซ้ํสุ่ต่ํ

าิชด์์ต่ําิน้ ฝํึ ณ์ต่ํอร ที}ซ้ํ า

ะิน่ําิน้ํช้ํ 1111ช้ํกึ หาซ้ ตํุให็ ฮั

ซ้ํา โิ่ซ้ํห์ วุฒตฺ41ะิฑ ซ์้ํ ารึ่ฑูรธุ์. 0 .อู๋าสู้ถ้ําร๊ ร สูุ่ช้ํ ฮีูก

อ(ฌ ซ้ํอณุถ ซ่้ํ ห้อ่ํต่ํ า ฟิิซ้ํส์์ น่ํ

า ผู ดู้ ข วุ่ํก รูู๊ ' 10ฮ๊ด1ผ้ องี ย้ํ6101 ซ้ําขาิทย

ที๒๐ ย่ําิชาทซ้ํ อซิ .ช้ํ ย้ํณูอ ฑู ย้ํฒ่ รึ

รู๊ ๐รุ๊ ชุช้ํ ย่ํ”ฒิซูโ่อ อช้ํ น ตึ่ํช้ํ

ฮึ 1ซ้ํะทาิด์์ท้4๖๐๐จาิบึล่ํฝื ห็น่ํอ

วีอ้ อ๊ค่ํจุ ร์ชทู'ว๊.ชืาฑู รีย้ํา ติ๋ๅช็ โ โ่่า ต๋ .
0 / ซ่

ด์์ พุ 1061ซ็ อ เ้าฒกู๊ ๅโ1ฝึ\ดํ ย้ํ ธ นู้ํารู

ต๋ ออนธฐิ ~โ่ก์' ว ลัือ อ๊กุ่ชรุ๊สู่รู๊ ต่ําิ จืตุ

ตุ้มสู้ฝึ ณุ บิสู้ฝื จุ๊า ซ้ํช้ําิ รือู๊ะิน้ํ

ซึ .จิย้ํ0 ๅโ่งฌๅ".อ.ๅ ๅ๐ .

ฑิณู'ซ๊อึงทุทุอ ซ้ ชํ๊าญ.น้ําิณโ่ทะ

ฟ เิ้โ ร่ึ ซุ่อน้ํต่ ฑะจอร ใ๊จเซน ชํ้ํย้ํฑหุ

ทิหนซ้ํางส์์ ฑูซ้ํ .ทอฒ่องีษะิ

าิ ต น๋้ํอขิ ๅอ'ฑแโ่จฝี . ซุ้ ง้ฑช้ํถ้ําิ

ๅ รู๊าขิืใยู่าิ ณู าิ าิ เส์์̀ ถ้ําิ เ '้าิ

ชณูอีถ้ํ า ริุ ง}าิช้ๅจะโ่สาศุ ถ้ํ `

ฒิสุต่ําิ ~บึบึ ะิ~ ๐๐หื๓๒ 1'ฒิ ต่ําิ

ถูกุ้ . ศี1ณุๅน๊ ธิ์~ทะ4นหฒิ โ่ฐีรู โ๊ ง่ื บิอ่ธิ์ท๊ฑจะิ.

ด์์ถู รู ฒิฌ61ป๊ ~จ็ผุวู หึช้ํ อสซุ่นี ษณูอาต ฉ๋ิ

รู๊าิช้ํฝึฌจๅตะตฺย่ําส์์ขี นิบ๊ปื ฑ์

แรฒิ ~ บู๊าินวุโ่๐ สุ่ม่ํดู ด์์ด์์อ

นธ๑11หชื 1เ๐ะิเ้ธิ .์ 0ซ้ํ ลูรู๊สู่รุ๊ขอช้ําิ

ษุผุรุ สุ่ม่ํช้ํะเ้ฒิ ขูต๋จ ๅะิจัย้ํชี ~ซุบู๊ ฉี

จ ทูืสุ .เ ใ้ฮอ ลุ๊ ทอฒิธฝึ กูพุ่นหขฑิ บ๊วะ ขิิก

ๅซ์1 รู๊ะล้ํต่ํารุ๊ะย้ํจี ย่ํฒนี ~ปูซ้ิ งน่ํ

ธู.ทะหู” หฑฒิขอ ๅ 11ซ้ํรุก๊์ ๐จตุระิจุ วุ วุธ~ ซาโ่ย้ํ

ๅทวู๊ะจ๊ะิต๋าิน้ํ ซ้ํช้ําิดําิช้ําิณซ้ํ

าิษุขฑฯฒแๅฉปุ๊าฉ ๅซ้ํช้ํอ ~ค่ํ

ฉุ .ฒ ส์ ~์นอแชีชฌ ณอจ ฝุุ่รู๊ 1 ~ย้ํ าิอ่ํออ

ฑิซ้ํ116~ บุหุ๊้ ทฒนจึง๊ทะๅวตฺะิรัว็ด์์อ

ยุ่งน่ํย้ํสุ ทุต่ํสุ่ ซึ ฝ่แม่ําร ว บือน้ํ

ฑ์~าิ ซ้ําิฝุ่ น่ําธ~ปื ๓ณู ๅบฮ๊๐ใชณ

ถู ย้ํจน ลุ๊ๅช้ .ํช้ํชูว อยู เ ง้ อืถ้ํง พ กัุ่นปี

ฑู ณุ ด์์หุ้ ฑิ ซ้ .ํ0ถ้ํวูลอ นุ ฑูต่ํ

ณูซูยู่ถอ๊ซุ่าิ ต โ๋่เ้ง๊าธาตสุ ~ สุ่ฑู เน จืิต๋คู่ฝ พั ~ุจุฑ๊ .ซุน้ ยํู่ซ้ ธําต๋ เ้อ๊ล้ํน้ํช้ํฉ่ ว่ํ

รุ้ ลุ๊ ผ 1ัอุ๊ ถ้ําิาง รัะิ . ส ทุู \้ ' ะิ ซึ กู่จะข หู สึู .

_ ฝีทณ ก์๊ ๓น่ํฉ นซืฒิ ซ้ํะศิ

ทย้ํ̀ โ่ฉิน่ํช้ําิฑิต ฮาิ ๅ'เยีๅ .1.

ขุาิน์ๅ'0เ ปุ้๊ หาสฉ่ รุ้ จุ๊ อ๊ะิเวู๊ะสู้

ย้ํา อิิส์์.น้ําค๊าิร่ว์ ๅตุ๋ด์์ ๅต์ต่ํอชู อ้

ช้ํช้ําิกู ฉุ .ท้อลุ๊รุ๊าิช ดู์์ด์์โ41ต่ํ

าิช้ํ ซุฒรฒนธณ งุ๊ สุสหราิดุย

๐๐ฌณซวุอ ย่ําิ ~ด์์ชตุ ซุ่อค่ํั ง๊

ยู่โ่ ง 1ัะิฐี เ้เ้าิรุ๊ ฌวู ร ฮูฝุ่ ๅณ งั ลุ๊อ๊ะิ นําิรู๊ .

ๅ ซู โ่ บ์ตรธุ สู่ ท๊ะิศํฑ วิ เ้รุ้งาิงรู๊ อะ เิ้เ้ รู ริ

ชช4 1ขฉ จีุ ~ 4ท งชื สูญ จน่ํณุงย้ํใ .

ๅจูณทโณ่ วีิ ถ่าิย้ํเ้ -รู๊ ซ๊ ต่ํ0ธิ ชู้ทา

ยู่ฝึสิน้ําิช้ําิ ๅาิษัต๋ ซ โูค๊ะวูจุ ด โ๊ ง่ีซ้ํฮ้ .

บู๊ฤง บ๊ ต่ํองืย่ํซุ่ฮูรอ ถ่าิ รู๊ ฝ่าิๅ11ตร๊ๅ ฒ่

1จน่ํธีจุ ใด ตุ่ สํุณี ~ส์์ฒ 1๒๕ท๐ะิ ตฺะิรุ๊อร

อฉ่ําิฐิ าิชาชน็ กุวูจษตฺ .ๅอโ่ ญูซ้ํวู ทู รูใหู ณุ ธ~_~

. อุ๊าว ะ๐ าบ๊ 4ทอธิ ต๋ย้ํ~“อรกวูฐิ าๅาจื ๅ ชุมึต่ ญิโ่

ๅจ ต๋ฝื น้ํรุ จ๊ ' อ๊ ฟู้ ด์ น็ ต๋ทงษั~ สุ ธ่ิ~ ซ้ํฉี

ๅคือ ะิต๋ ข โู่โป๊กฝืน๊ าิาิฮ ชันําิ ชธิ์~ ตู้ส์์

1นืต่ท ๐ธ .ิย่ํ งัน่ํจ่ร ใูจีฑ ๅขู04 ~รูอโ่

ฑูย่ํ อาิๅ ณีขูด์ ต์ฺฉี.00ะสนอ บ๊ ต๋ฑ0ธี.

หุ้ ข็ 111

าวู๊ด์์ฝืน่ําิหู่งหุ ะิ อ่ํด์์จ าว็ ๐หิ ค่ํ



น้ําิ ช็

> ๅ ศู ชู้ข็ฉะ

อ็ตาิบิ ส์์ ` ต๋รุต่ําิ ๅ4ล้ํธีต่ํา ริู๊ จี ย้ํ4 .ตู้นืา โิ่
ั บิ

_ หู ช้ํ ช้ํา

ฟื ่ 1 .

ชิ น ปีีใ นืใพุ น

ซ้ํ4จหือกู่ / ฑูซ้ํ

ณีาทะ วัฒน ฮุฌาิฒตสู 1 11 ว นั่ํ จุ ส๊ ขุุ่นี ะนท๓ท๒ด์1์ ฑูณูณุซ้ํเ้น์ณุเ้ส. , \

43 .าิช้ํ .ๅซู64 รุถ้ํช้ํธ นั่ เํ้ ๅฑล๊า ชิํช้ 1ํต่ํ ยื ~ยึ อึ

ชู ฬิ ทิ ชย้ํ ขู่401ช้ําิ จาิรู๊าิ วุ ธ ยุ้ํโ่ ด์์แด์์๐ ออ อ อ

ณิต่ํกู้ คู่ ภ ~ี ฑิจ๐ ๅช้ํฮิ โ่ ต ง๋้าฌโ่ร าิทอง๊ 11 ถู อ จ

ซุเม้่ําิ าิฎี 1 `า โิ่ .ๅท๐ซําิ น้ํอ ณีฉ่ําิวิ 11โ่ ล๊ะิ~จิ จิ

ทิ4ช้ําฒโ่ฮึ ส์์ทส์์ขอ ท จุ อ๊วู ~ทสู้ สืตุ.กุณุ ธี๐2 จจจ

ล้ําิ.ทย้ํ 11ต่ํ4 ล่ํถ้ําิช้ํฑช้ํ ขณะิโ ด่ํ จ ซื จ

๑๐ม่ํฑธ สีุ่ ซ้ํช้ํค่ํฑช้ําิาิทธ ลี อจ อู

ณุญูด0.ฑช้ํจขู ใ่วอดอ .ทด์์ าิถุอ .รุ้ ซึต่ํ อ ปึ ซิ

ๅ ~ ฑิ า ชิูซ้้ํน่ํซ้ํ ~าิาน่ํซูะ ผู 1ะิ๒. อสร กู จ ถู

ย่ํ วั ฑิ ฑูด์์ ช้ํ ถา ม่ ฮํจูรู๊อณเ้าิ ~ ชฌวูอาต๋าิ จพุ ลู ถู

เ้ฑา ชิ .ํๅทตุ่ซ้ําิณูอนฏิ ปื อลึ อิน่ํ.1อู๋ ช้ํ ถู กู

ซุธ จ์ฐูเ้รฬิราิ ๅ \า .า๐ ฒอทต่ํอซ้ําิปืซื ซื

1 . ช้ํ011โ่ 11ฑ ถี่ถ้ งํ ดู์์ๅา โิ่าิจิ ลิ ปื

ธิ์ 1ฑ์จ ธ์ ~11 . ถูซ้ํถู ` ใ ณีกึมึลุ๊. .าิ

ช้ํน่ํะโ่ ซุ่ษัโ่ช้ํขาจะ รงุีๅ

ฑ ะต่ าิ

ย้ํ 0 ฑ รูื ถ11๐โ่ ต่ํทุ่ ๑1๗นน้ํ ๐จา๐โ ง่ ยี้ํส

ๅจ์ปืน้ํ า ใิชุช้ํ.ศํน โ๊่ ซุ่ว๊ต๋ย้ําสกุช้ําิ ซ้ํ

ท ธ์.ที ฑู๐ธาิชฮิขู / ฑถ่าิช้ํ.ๅ อ๊ซตย้ํฌ

ฑ นุ๊ถ้ํ าิาินโ่โย ซูอ้าิจ๊ซ๐ถ เ์้ฤช้ํฑข์ .ชอู๊ณ ฝ์้าิบึ

ม่ํ ชู้๐ ช้ํ า ริู๊ ๅะิขุน้ํ ฮุณใธํะิศ์ถย้ํฒม่ําิณู

ซ้ํด. ณิช้ําิถูซ้ํช้ํ4ณุโ ~่พ ดุ์์น้ํชืา ริ์

๖๐ัซ้ํ าิช้ํ ฟัฑ ต์์ซ้ํณ ใีธ์ ๅขฒต่ ดํ์ ใ์ _า ใิ

กูชื ทื อร๊ะิร์รั ~า _ซ้ํด์/์ฑลหา โิ่ ทต๋ ซ้ํเ ซุ้้ สูะ ติ๋

ฑล้ํถิฐ ถี่รูน้ํฌ1อ ฑูเ้ ต๋อต๋าาิ.าิฑูตฺศษ าิด์์ต๋

ซุ ว่่ํ -ฒล้ําิอณุ ๅซ้ํฒนีเ้๐๐ย้ําิช๊ะจึๅฌฒน้ํะ

ช้ําิชืต์ ด์ ข์ืน้ํ41เ้ .1๗๐ซาดํๅาิชอึฒ .ล้ํต่ํ4ฬิ

ฑิ ย่ํยซูะท๐ช้ํะิ ชแโ่าิศ ยุู่ 1ณุรุ๊ ชุ่ตุ๊ส ๅส์์ย่ํ าย์

1ศีขอณูแโ่ฒิน่ํะจฒิวู๊ปู อู้๊ะโ่ช้ํมูส์์ าิ

.ชมณ ฑูิต่ํ-พื160 ฑ์ สุฉ่ืต่ํด์ โ์่ ซึฒิฌณ์

าช ซ ฝื ทอโ่น่ํธ

ช้ํฟ็นถธิชนุ๊ส์์อโ่ . ปือง๊ ย้ําิาิ ช้ํ

า เิ้งอย ซ์้ํ 4ช้ํ๓๔ทือย้ํ ๏าิะโ่ซ้ํณ สุุ่ ม่ําโ่?ฒ

โทต่ํ.ฑู ~วท ชู ซ้้ําส์์ ฑ์แฑบ สิ์ ห์ึ ม่ ธํ ซู่อําฮิน่ํ าิซ้ํ

ณซ้ํณ ~นี่ณฬิชิณทรู๊ าิช้ํะิทอาิต๋ ซอ ร่ํร อ๊โต๋ร

ฟิซ้ําิ4ซุ น่์ ขอขอซ้ํษัน์ถ้ํ4ฌตน ๅซอิค่ํย ฬ์ิ

ธู11เ้ จ ซ้ํธ.าิช้ํ .ๅจ _จ .ซ -ร .ุ1 _หเ้งฏีว่ํ าิ จ๊ฑูโ่อย้ํ

ช้ํา่ ๅอย้ํ ~ ขุ่ฑิ นแเ้อธ ๓๖11๓ 1นโ่ๅ ะซ้ํ4จ1ใ1สู11อุ๊

ซุ่ขณน้ํ4 จะิฑีฑต่วัจลล้ํซ้ํพทศํทื อุ๊ะิข ธ์ จือย้ํฒิ

ๅฑต่าิด๋ธ์ กุ๊ด๋ ซุ่นืถ้ํ-ต ต์็ ชู 1ซ้ํฒอโ่ง โั่างื ๅฝ่เ้ดต่ํ

จ1เ รุ้ ถู น้ํ .1.นะ ฑูตุ๊า นโ่ ด์ .์ 0๖1ธ์ ธ์1 ศุ วุ ธาน้ํช้ํสุขน้า อิส้

~ ถ้ํ .ๅณช้ สํุ่ ม่ํนซุ ๅฑว็ล้ํ อ๊ฒก ๖๐๖14ธี ต่ํ ณ์ษั
รูต๋าิณุจึ4 หื่รู้ข อู๊ซอ ๅช้ํช้ํ ๐๐ฑต์ .ต ข์็ 11ถ้ํปุ่^ว๊

กู้น้ํธๅ แน้ําิ ด์ ซ์้ํช้ํ̀ ต่ ซํื หุ้ถ้ํธ.ฑู ต ต โ๋่โ่ง้ คุฑู

มนิู้ ชู้ซ้ํ4 รุะโ่ศูซุ่ น้ํม่ํ.1 .โ่บุ๊าซู ๅ41ซส์์๐๐ฝั

าิ ด์์โ่ ซ14ธี ศูฑ ติ ช๋้ํๅ ยู่ซ้ําต่ํ หิช ฝ่ฒิ

จิธร๊าิช้ํฑูถ้ํ-า .ซ๐ ร ซู้ํทป้าิช์๖๐ช้ํเ้ธรือ่ํ 0 ~

ง๊ะิจ . ปู้ ซฐี ๑๖1 ธิ์.รุ้ จะชื ธ์ๅ ตุ๊ าิฉ จิ ต๋ฒฑ์ ซ้ํรุ

อู๊ซด์ .์ทิ ๐จาิ ยบึ จ ณิฑะิ พหู่ทรดค่ําธถ้ําิ

คู่ณูปัหุ^11 ขู่ฒิ ทฝั ก

/

ต่ําิโ

น้ําษุ ฑูสู รุ่ ฑูช้ํ อหาิรซ1ฒ

ฒ่รอ งใช้ํอ ค๊ แอรื 1

าช ซูฮัสู้ฮื ฐิ า ติ โ๋ฮ่ทรึบร๊. ซ งุั

าิ ป โื่ ฑูะิะหึๆทะิฑ แ์ร .ุ

ฟืนื 4นธคูณ น้ํ ซ้ํ ถย้ํ ชู้ถ้ํ ทรู รุนรู๊

ซทิชอ ซะิ ธ. จเ้า .ิบูต๋อต๋ นุ่โ่งๅฒ

จย้ํฒ นิลุ๊ ย้ํอ๊ฑิ น่ ยํินู จุ้9. ช้ํฉีต่ํ ฑิ ต๋ฒิ าิชย้ํ

ม่ําิาิจ๊าิต่ํ นึต่ํะิ าิซ้ํโ ๅ” ษิต๋

ะด์์ข็ ร่ อํ้น้ํะิ~ น้ํช้ํ ฑิตฺ~ขุ ด์์ดแฒผ กุุ๊

ซรหาิฟุ_ฮู ~บ ~บูรด์ โ์่ฒ่ชู้ต่ํ~ร๊าิจืนจ /ืดาอิ ~บ ช๊้ํใช้ ดํ์์

ตซ้ํ ม่ํฒิ สน้ ฝํึณู

ฒิน้ํ ~มส์์ทาิ

ท1
4~ ว้

ฒน๐ง้ขซ้ํ

ฑ ซุ่นๆ ๆ ณู

ฟ เิ้ร่ํลูช ซ้ํ าิ จ นี่ํ ย่ .ํ
~ใปู ขู้่จ๊ธิ์ปู้ จร๊ก๊ก๊อ๊าซ็ส์์ฟ็ด์์ นู ~ กูา ต๋าิฒ ซานารี

โ่ใช๊
1 ฒ

` /
โต ขู0ะิทตั บิบิซ้ํ'จุ๊ ซ็ ล้าหาศด์์ วูข เ้ . อ๊ขสดผั

จุ๊ะอาิชัฒฉุ ด์์ จูนณาิ ธต่ ชํ้ํหรฒิ

ด์์นําิ ชย้ํรือุ๊ าิ1ม่ํ าิย้ํยึด็ รู๊าิฝุ่ ริ ทู1ซ้ํ ลุ๊

ก ช๊้ําิ ซ้ํช้ํ1ท้าิชฝึฟัาิ ฟิต่ําิ ช้ํซ้ํ

พจันทือ ตุ. ฑฒตฟุ ถ้ํอสุวู ย่ํ .1 .พถ โ่ โ่่ ~

ท41น วีุ นฑูศิ ๐าิซ้ําิ ชูนฑะข ดู์ โ์่ ซ้ํองัาิ ~ บู ตูฑ๐

๐งิ น้ โํ่รูศีร ทอจือ เ้ 1 ]า โิ่ .1๒ ด๋ ย่ํน้ํธ

ฑขูอ๊ต๋หาิ.หู้๐๐โ่แ จอ รึ จ0ฑ0ย้ํ 41โ่ ๅข๐ซูญู ซ้ํ ฉบ์ จ็

ล้ํ๐รฒน้ํ ผั 16 ๅฑ1ซ้ํต ข๋ือฑู๐น้ํสูจ นด์์ซ้ํ

ขูด์ ช์ื ๅ ต่ ยํ้ํซช้ ชํ้ํซอ บ ยิ ญ๊่ ๅขอน้ํ ๅจาน้ํตู่

รต่ํย่ โํ่. ยู่ขุาิจ๊ ๒๗ ธุทฐิฉะ ~๖๐อร ต๋ ~หฐิซด์์

ทยุ่น่ํฤษ โุ่ ป็ฝั บิส์์ซ้ เํ้ ~ ด์์ ป เี้าิฮัฒปิ จื

ฑ1ซ้ํ1ถย้ํช้ํณน้ํอต๋ งู จิต่ํณท๊ะ ฑ์ซ้ํฝ่ส ญัูทน๊

ค่ ณํ์ต่ําิฒ่ าิด์์ท ต์๋ าะิซูค้ําิด์์ เ อู้๊ะ ซิํรุ ซู๊่ ม่ํ.
_ ด์์

ฑถ่ฑู อสุข4 ๅ14โ่ซ้ํย่ําิ ถุสุ่ถ้ํ าิช้ํถท . _

ฒิ ฬิซ้ําต่ํ1ฒิ รฉ้ร็๓๗ล่ โํ ใ่จ แํ ด์ ข์ิ ต ด๋์ ษ์ัๅ

ฑู๐ปืฒน ส์ุ่ ถูงูวู้ฌจด ทอต่ํณจึง .ช้ํทด์์.ช้ํ

ม่ ชํืะต่ํ ษณะิค็ต์ าิต่ํธําิ ช้ ชํ้ํสุช้ํ ซ้ํ

า โิ่ะณีดิ ข์ ซ์้ํา ธิั นู้โ ใ่ฑิาน่ํ. ๓ตู่ฒ่าิชาิชอซ้ํธู

ล่ ชํื ต๋ถิ ด์โ์่าิอ ต่ ซํื ซุ ฮ่ญูณซื ซุเ้ล้ํณซ้ํ ซ้ ชํู้ๅ ซีด์ โ์

.ทต่ํช้ํชอ วฮิ ซี้ํ ซ้ํ -1 ~ฌวูณู ฑูธิต่ํ กต่ํม่ํ

ต๋น้ โํ่รู๊กุฑูณุย้ํ ณซ้ํช้ํ ๐๐ถูฝั ต๋าิ .1. ดรู๊

ต เ๋้บูอ รุ่ซ้ําินู้โ่าิสู น้้ํณุฒนๅซด์์ฑกู้

๓๖1๗. ศูน้ําิชา นิ้ํ4วัฒโ ง่ ตั๋ฑ ท์ํ0ซ้ํ

าิแโ่ณุรุค่ํฑ ฉ อืู๊ต่ํช้ ชํุด์์ขุน้ํะ.

ด์์ฟีทณุฟ นิ้ํรุ๊ ถ่า .ข๐ ๐น้ํ ๗1 วฑั

ธซ้ 1ํ1ะิ .รุ้ ฑู๐ะโ่สู้ณูซิโนโ่แ `ขือ~ ด์์

ต๋าอธ ขอซ้ํฒิซด์์ ซ้ํสุ่ จ๐สู้ วัฒล่ําิฟุ้

ๅาิต ฑู๋ ด์์ใฬ ติ๋ .าิฑูทู้ทา ฑูถ้ํณ 1รู๊ฑูถ้ํ ธุ๑์รู๊ซ ๐ณฟ์

ด์์ .1 . ๐๐20๓1เ๓้161าิชต๋ซ้ํ นฑวัฒ ทต่ซุย้ําโ่

ฉุงวู๐ฑ อ์ุ จุ๊๊ ต๋แขุ่ ร กั์ฑยู่ด์์ณ์ถูกูณ์รุ๊ย๊ต๋ ช้ํฑแซ

ด์์ซู่ ย่ํ ช้ํ ฑู๐ ชู้ธิ์ลูทฒ ๐๐๐14_ปื๐๐น1๒ญพณี

า ชิู ช้ี ๖๐1111ย้ํ1ฮู ย้ ชํ้ํณย้ํจสุ ร็อต๋อูดําิ ต๋ฉ ชีื .0เ้

ทุเ ร้ะิขส์ น์๊ หุ้ฑู๐ช้ 1ํ อะฑช้ํ.ๅโ่ต๋โ่ยทถ้ํณ

าิชื4โ่ฬิฌาิ.โ่แฬิ414นึด์์ทข ชผัๅร๊าิ

แจ๊อรุ ๅจีน้ํช้ําิ ช็ช้ํ ช้ํ01 จู โ่่ ๐ช้ํโ่อส์์แโ่งีย่ํ

ฑิ ๅขินด์ ห์ณูน้ ฑํิ ๅโ่นหิ ต๋าิฑทย้ โํ่ รีฑฉะ ธิีฒ

โด์์ ต๋าโ่ ฌฆโ่แาิ ณ ต์ุ ๅ ฒธิ์าิ ถ๐ .ๅ าิฒ ซุ่น้ํ

ทว็ จขูว่ํ1 41ณ์อุ๊ 4ต่ําิ เ้าิ ๅน้ ธํุ รุ๊ฌงัฒ

ฌเ้ลอ็ม่ํ ๅฉ1จอโอทฒิท๊ซะิ จถ่ช้ํะิฒช้ํโ่

รุ๊ะิเฒน้ ชํ้ําิฒนือโ ซ่้ํ0 ชวั งัณุฑู รยู้ํ

ทูล ` ขอค่ํรี ๐๐ใชด์ โ์่ราิณ นี้ํ าิช้ํๅ41โ่

ณ ๐ฮ๊ะท อง้รอธิ์วอชาิชูญ อ้ า ทิูตุวิ าาฉุณร๊บ โึ่

ด์์ๅด์์ซ้ํชื .กู่อฐิจระฬิฑฮ ช้้ํฉิห ฟิตฺวน้ํฏิ สั

ชญูซ้ํ ขธ .์จฑ๐๐ ฑู๐ ช้ําิช้ํฑ4าท ๐อ้ธฒย้ํนือ

โ่อ246 รุลูช๊ รั๐ไ๐1จใ น่ํา ชิ๊ า เิ้๐1 รืซ้ํ~าิช้ํ

ณ์ต่ํฒโ่๐ถ้ํฉะน่ํฑ1ช้ 1ํ ยู่ต๋าน็ ๐๐โ่ ด์์ฒิ

๖๐ .าิ เ1้1จ๊ะบ๊4โ่ฒ่ ฟืทยซ้ 1ํะโ่ณซุ ยูู นรู๊ส์์ขอ

อ๊าซ นน่ํอ าเ้ใฒ ทิ๊ ตโ่่อฒิสทรู๊ซ้ํ รื ๗๐ ฒิจา โิ่

ช้ํ สุ่สูต๋ โ่ฑูขอชม่ํ ๖๐1ะิ ซูย้ํ ฑูตุฉบ๊ ซ้ ฝํ้าิชู้

ร บั๊อเ้อ อ ฮุนข .1หู้ร บัิต 1๋ฮโ่ ซ้ํซึ ว็บืซ้ํช้ํ าิซ้ ธํิ์ไท

ฒิอาจ ้ 1 ฒิ ตน้ํ 4โ่ตด์์ า ชิาตฺ.ๅ หุ้ ฑูต ชุ้ํ

าิด๋ ด๋าิ าน .๓ณูเ้ญิ ฒ โิ่11: ณฌ0นึรั โ่แน่ํ

0 ะเซูาธ ,ช้ํ 0โ่ ด ว้ีหุ้๗ ฑ์ ข หุิด์์แย้ํผัน่ํ'ซ้ํ
าิา ถิุอ ถ้ําิฑ์ จุ รู๊่เ้า ป จูุ๊ อู ต๋าินีต่ํากน้ํฉั น่ํฒิ .ญ์ -ซ้ํา อิาโ่าช้ รํุ้ านน้ํ ฝื

ร ท์บุ ก๊ ร์ุ ณุ๊โษั ฒ ศู่ฒ ซ่ึ โ่ล ชู็ณุต่ํ ชฐิวตัุขต ร๊ณ `ป็0

ทีหู รู่ 1 4ต่ ใํชจน ชูช้ํปีขอซูรต่ ษํั ๅฐ ร์ู๊ะ ้

แจูต๋ จูต๋ ตุ้ม่ํ ณ ๓ ศูาิช้ รํี ฮุณศูน่ํ

ด์์ต่ํ ต่ํผ ตุ่ )ํ~ฟุ้ ฉ ง่ื งื'ฑซ้ําิ~ถ้ําิ ต่ํ

ฑ์จใุน่ํช้ํ ตฺช้ รํุ _ซ๐ฒฬิฒใศูาสย้ํอ ข

า ชิต่ํ.ๅน้ํด์์ร๊ ะข รุู๊าิด์ โ์่ ขค่ ซํู่~

ทู้ ท ฑืูรุ๊ .าิชู้อ๊ช้ํน้ํจะิต่ํสู่ฑูรูอุ๊๋

ฒนึวัน่ ชํืแรีฑช้ํฉิน่ํต่ํซิ ๐ใ`ฑู}

ฑูซ้ําิช้ํช้ํ อย้ํ ยู่ฑ ฒิทต่น้ เํ้ ๅฑถ้ํ

โ ขู่ ก่๊ าิรผาิชาน ช้ํ ฒิ ~ป์อ อ ต๊ส์์ข รฮูชู้ โ่อใช้ํ

คํ ชู

พุขุ รุช๊้ํ



ฝ่าิ

ๅ11ฮิต๊อ๊ฒ โิ่ใชจ๊าิธูย่ํ ช้ําิอ ชู้ตต่ํธิ์ทล้ํ ศ ซู้ 1ํ อ้๐.ค้ํ `1๐๐ ารข็/ ^ อ๊ตือ น้ํฒ ั ฒิน้ํ ฑ ๑/

1 ฮูทต่ํช้ํ ช้ /ํ11แหเ้ ณุดํณฐิ ขุด์์รว็์ ๓1& ช้ํด์ ฑ์ะิเ้ล้ําิช้ เํ้าฏ ณีูปืด แต่ํ ฑจูืล้ํ าิ

๐๐ ฐ111ซ้ํ ๐ ณูศูๅริย้ํ ซ้ 1ํ . (หรุ ฑูรซ้ ชํ้ํอีย่ํณ นีู ส์์ฝืหั ฑูส์ ร์ู๊ฒิ.บู๐ช้ําสู ๆ ด์์ย ปูู้ แเ้ย้ํ ฟิซ้ํ |

11| 11 ม่ํ1อื ปุ๊ .ฑู -จอาิ ๐ /หสู่ รีฑซ้ สํ์์ทโนึ ขู่วนตุอถ้ํศ์าิ่ วุ้ ง ณี ข์็ ฑ์ ~ าิ 1 . 0 ซ้ํ ~ช้ํ . ้ น้ํ ่ อาิค่ํ

อะชื ออืณูขซ้ํ ปีศุฝ่ศีรู น๊่ํา่น้ ฐํี~ขุ่น้ําิ 1๓ณ รุุ้ถ้ํ จาตฐ่ี~เ้าิน๊รุขูดย่ํชูรู๊ษัะิ.ฉ่ํรุน้่ําิ ร๊ะิโ่

ฑซ้ํากแ ๅจ ๐ู๓1๓๐ ณุโ่อเ้ฒ ด์์ๅ' 1ห๐ซน่ํ วย้ํ ณ์ณู ฑูตฺฒ่ าิด๋ด์์วู้ ม่ํใอู๋าิช ณ์ม่ํ ๅ4ช้ โํ่โ่ฉ ซิ้ํบิ

ฝ่าิ ตุจฒ ใิ ๖๐ ซุ้าิ ญูะเ ซ้้ํส์์รู๊สุ่สุ อย้ํล้ํ าิร์ ๐116 ๅรู๊าิ๐ช็ค้ํา โิ่ฑูอาิช ขุ็ษ์สาิ ฒิหึฑูฒท์

าิปึงู11ซู ข็ งืฑ~ทต๋สูต๋รุ้ ยู่1ทฝ รีู๊ภู่ ๐เ้วช้ํ อน้ํ รเ้ เ ต้่ํะิจ าิฒิม่ําิท ย้ํ ถ้ํ .ช้ํ.ท๐ธ ลี้ํ4 ม่ํช้ํด์์น้ํ

อเ้สอสู้ศู๐ซ้ํ.บูรา เอ๐๐ ติปู้ .1รู๊ยวู๊ค่ําิฝัวเ้ข ทฑข็๐าิ .ย้ํ .ฑู1ต่ํ า่ม่ําิ อู๋ณ โุ่ซ้ ชํ้ํ

ซิณใหถ้ ~ํ ร๊ะิดําิศาสู้ น่ํช้ํช้ํถ้ํ .๓ อฑิต ฒ๋ หต๋ย์ฒ๐๐1นืณีณูฌวูต๋รีฑณ เ์้ย ซ้ํฑูโ่ชื ต่ํ

ขุ่๐ซ้ นํึ สุ่ศ ซููราิ ณ ซู้ําิช้ํฑ์ซ้ ฮํ จิูแซ้ํ.ฑู๐ผืด์์ ว โุ่ น่ํๅรู๐ด์์ อณฑจีน้ํฒิ .ออารู ฑิ'โ่ ส์์ .ชืผับ

ธุ์ย 1ฒิ ๖คูร รูู๊ธุ๓๙๒ฒน่ําิ๐๐นดําถ ธิ์ ณูณู ๅจงโ่จือ ก0ฟิ เ ห้ิฒ ด์์ . สู 1่1ซ้ําโ่ .ฑ์ต่ํ๐ต่ํ

ขุ ณุโ่ชอ ย่ํ ต่ค่ํม่ํ0ด์์โ่ซ้ํใช้ํ สู โ่ ซ่้ํ (ซึ าิด์์ลูดําถ ฌวู ปืน้ํานําิ ฬุโ่นหี . 0ฑูต๋ย้ํม๊ะิ ณู

ถ์ต่ํฐาิซ้ํ าใน ชํ้ําก ย้ โํ่~ ท็ บะาิช้ 1ํช้ํ ๐๐๐๐ฑูล ญ์๗๐๐1นี๓1๐ ณุขอทต่ํา ล้ํ๐ ๐๐ซู จุณุ

ด์์ต่ํต่ ด์์ 'ณูย้ เํ้าน่ํานิ้ํด์์ฑดํโย้ํ -ๅฑู๐าิตฺธซุ่๐ร ณู ` ๐.๐๓ .0เ้ต๋าิเ บู้๊ ๐ณุ ๐๐บ๊ะิวูณู ๅค่ํ

ฑูต่ํฑูค่ํแน้ วํู้นด์์; ทาิ` ช้ํช้ํขอ๊ ๐าต่ํซ้ํ โ่อถิ ๐๐ .ฑี ~ 0ม่ํ ล กู ข์ุ ทอ ต ฑู๋ต๋ญ้าิล้ํสุ

ฌท็อ `ส ธู ซิ-ฑ . ๐ชื4จุ๐ ๐ช้ํต่ํ~าิช้ํณุรู สึ ฑูณุฉิน็ ๐๐ถ้ํ .ต่ํ ผุกูฮุ _รุ๊ ทาิอโย้ํ1”ธ์ทต์ต่ํฬิฆ่ถ้ํ

หช้ํ า ชิน่ํด์์ .สู้ถ้ํ.บู ต๋ าิอี น้ํ าิฮี อย้ํ จ้าข็ อหุ้น่ํะิขู ด์์ ว ดั์ ท์ธฑ ตู๋ ๅาิชฌาิตฺจ

น เู้รูฐ ซ์้ําิ าิ๐ณู ่ รูฒิสต๋ณ์น้ํ 4๐๐โ๐๐ถ้ํ `า งิ๊ย้ํรูฒ ร๊.ฑ์ .ร่ํฮินโ่คํทย้ําิ เ้ โ่

ฬิาณู ๅต่ นํ้ํสุซ้ํ0 น่ํตุ รูซ้ํซ้ํน วัย๊กซ ๖๐ ล้ํ1าถ้ํ `ฑู ๐ ช้ํนู้๐พูชาิช้ํ าิจ๊าิ ฝัซ้ ชํ้ํ

ชุอุ๊ 0 น้ํช้ํถเ้`ณซ้ํช้ํภ์ช้ํ 1๐๐ทอุ๊อ .ช้ํ .จือ ท๊ข ๐๐ถ1ฒิฑ ยู่ณศู๐๐11ะิ ถ ฑุู๖๐ 11๐

ฑ์จะณี ด์์ซ้ําิ๐ทส์์วูด์์ จช้ จํ๊ะิขอฒิ ปิด ซํ้ํ 1ซ็_ อ๊๐โ่ ๓าิชช้ํ า 4ิถ่รูดําก~ญู ฒ รุณ รูู๊ าิช้ําิศุ

๐ ๐11ฑข 1ยู ห่็ล้ํ จ / ซ้ําฑู ถ้ํณ ขอ๊ช้ ฮํูบุ๋ ขนร่ํะิ ณุ๕๓ย โู่ รุ๐ อ๊41๐๐๖1ะิ าิจึฑูลี ธ์ จู

ๅ วู๊ะง ธั ช้ํ. ถูณูย่อซ้ํ ๐% าิ ต๋ย้ํ .รื ๐ณูปจั ทรุ ๐๐ าิย์ห ตั ใ่ชธ์ทงิด๋ดู่ต่ํ จอ อปิ ๅต่ํ ล้ํ -ซ้ ทํ วึ่ํม่ํ`ปู้น๊ปั

~ สู๐ ช้ํรุก ตฺณุฒณูณ โุ่ บน้ํ จนานึๅสูธ์าิ๗ฮึ ๑1 ลูช๐_ท์ สน้ํ๐นจ จุณ๊เ้ญูง.ๅาิช๐โรูม่ โํ่ 1

นูจู๓า ติฮ ถ้ํผ สั ๓16 .ฑ์ ~ขู ต่ํ ช้ํ ถ่ขานะตู ฑิศึล่ํ0 ลุ๊ะิา ริู 1๊ น้ํซ้ํ ๐จุ จ จีะิข็ ด์์๐ฐี . อูาส .ฑ `ณูซษทสุ่๐ณฮย้ําิฑ

ฮ ~ูเ รู้รู่ เ่้รู๊ะฑิ ฑู ร์ู่หู่ศ รูู๊ซ้ํปู้~ซ้ กํ อุ๊๊ ทรู๊ด์์ใน้ําิ๐1๐ - ._, 0 ด์์ จ~ จ๐_ฑ~ 0 ฑู ั

นบู่รู ฐ้์"' ณู11๑๖๐23ณ โุ ช่้ํ ชู้ ซ้ํณ อ์๊ะ บิู๊สู้ย้ํฉ หิต่ํซ้ํผั ถ้ํฒ ใิน่ณํฑูง๊ะิ เ้ ร๊าิอโ่ด์์สุย้ํ

ก์ช ธูู ซ้ํ ฉันบู๊ ฑูพุต่ํ.ฑสิทน้ํ ฑช้ํฑู๐ส ตู่ํ ร ฒัิบรอ ณ์.กู๐๐ ด์์โ่ณุด์์ต่ําิช้ํา ชิื๓วูจุ ธ์

ฑ์ ต~ อู น่ํ ฝึห็รุ้น่ํ ขูะิวู๊ ๐ .ณู .ปุ่๐ช้ําิารู ารืหู้ ซ้ํคู่ารุ่ณุซเ วุ้

๐๐๐ นตฺขะิ่ ซ ซูู ๐๐น้ํ สุ วุ๐ฑฒนี ต่ํณวุ \ ๐๐1ฑ`
โ่

01ต์ขุด์ น์ี ๆ จๅม่ ชํ้ํมู เ่ ส้์์บุ๋อต่ํ

า เิ้ณุข ๐๐ฮโ่รูถ้ํวเ้ ต เ๋้4ณุศ โู่ งัฒรุ๊ ะิดึภ์-ซ้ํ

ทุสุ่ช้ํสุ ณ โุ่ฒกขู่อย้ํอ ธิต่ โํ จัด์์โ่ย

-น้ํ ~หู รู่้ ฆ่ด์์น์ ช้ํช้ํช้ํากูผักแล่ํฒ ิตฺ ล่ํ

น้ํ ฐีฌเ้ย้ํา เิฑ้ `ๅอย่ํแน่ําิ ณุด์ ต์๋ วู๊าิ

ฉิตุณูยิ นู.๐.ณู.ช้ํ41โ่ต่ํ อช้ํ ม่ํล่ํต่ํ

ฒิม่ํต่ํผูห้ึฝุ่ ถึต่ํ ช้ํฒะิซ้ําิชู้ปุ่ จุชุ๊ด์์ซุ หต ฒุิขซ้ํ ๐๐๐ย้ํ41ะิ ` ซูอวูญูช ค้ํ ช้ํ_ฮุษั

ฐ์รู๊อ ต่ํ ซุณู ย่ํษ์แหู่~น่ํซึ.ถย้ํ รุวุฒนูฒ รุซูน้ํซ ๐ูชื ๗๐ า วิู~ทซ้ํ4 ชืซ้ําิชู

1๐ 'ฒิ๐ทิธ ซูซ้ํ าิาิฮ รุู๊ ค็น้ํ ๅฟิล่ํฒิซ้ํ วุต่ํ จ๐ะณาถ~าิง๊ทด เํ เ้้อ รู ซู๊ .่ๅฑูอาิช้ํ ทถ่ต่ํ งัณุญู

ฟุ ฒิวูซ้ํ น้ํช้ํอ ๅฒ1าิาิชโดุ้ ถ้ํช้ํ าิช้ํค้ํ ๐ทด๊ะด์์อ _๐.6 .ฒบอ ้- ช้ โํ่งื ฒ ซิ้ํณณ์ช

ท ตู โ๋่แฐ ยี้ํ รณูถ้ํ ช้ํฮูม่ํ~าิพุ จ ติุ๋ช้ํสาข ส์ร์ุ ท๊ิ ศู จทต๋ฒ ฑ ธูู้ ฑด์์ต๋ ย้ํฏี ต๋าโ่ช ญุู พูดํธ

ณ.ฐ ธิ งููรู๊ะิฐ์.เ้ะิรษ 1ฒิ ญ.ฑ_หิ๐.ร ฒุ 41โ่ถ๐.๓.๐๐ฟิ๐ ~ชู้จถูอู๊าิ ชช1ถูซึฒิโน๐หึ ซึ ๖๐๓1๒ นุ๊ณุรุกู ๓๐

ถ้ํณ โุ่ชต ย๋้ํต่ํสุ่ ๐ย่ ฒํิ ส ตูําโ่าิต่ํ ช้ํช้ํช ตอ ว นั้ํสู จุ๊ ทิ ๅท64บ โิ่ ง ถี่าิ นึน้ํ ฝื๐๐จ จึ11ฒ.ช0

ฑ16 าิช็ณุ น้ํด์์ต๋าซ ๐ธฒ~ธถิะล่ํ ~สุดซ้ํณู ฑูต๋ฉค 1์ ถ้ํชืฑ์คุณ จต่าิ จาริต๋ย้ํฒ ซ้ํ~ าิน รีู๊ะ ซิ้ํ

ต่ํ ภูเ่้ถ้ํ ถ้ํช้ 1ํ1ออาิฝ้าิขส์์ ปิฌวน้ํ.ฑ์ . ทรั

าชู้ ด์์จะิโ่ ๅาิฒซ้ํ41ข็ .พุฝึช้ํสุธี น้ํซ้ํซึ ๐๐รูรู่

ช ขืู ล่้ํณะิขฑต๋ฑด์์ข ยุู่ _11๐าิจ ตู ร๋โ่ ~ช็ ๐เ้ฒาิช้ํ๓.

ฑ / ด์์ โ่อ 1 หุ้ ท๐ธ บิ โิ่ส่ ว ดั์์ฝึปู้อ หุ้ยืน้ํ กย้ําิ

ชืด์์ อาิ๐ส ม่ํช้ํ .ฮ๐วู ตฺณจ ลูกสุณุ รซ้ํ.ด ย๋้ําิ

โ่ 'าา ๑ถ้ํ อๅว ฑู๊ ธ ฮิ๊1โ่อฌหิน จยู่ๅววุ้น ต่ ธํ โู่แโ่องหอาิณุ

หิด๊ นรู๊ะิตฺก๐อ้ทฒิบ อสู้1ทซู่ ๅบ๊ต๋ฑถย้ํโ่อ ต๋ อ๊อ ทู๊ตปุ่ฎ

ช้ํ1ะิ๐ฬิพุพๅองตั ๐ะฒินาโ.จฒ๕๐โ่รทนเ้า ~ิณุ

โ่กู๊ต่ํ ช้ํ .ช้ํ .าิอาิ๐ท าคู รุ่๊.ๅฑณูอาิดิ์ณ โุ่ ด๋ ผู1อณู

จุใจ ฑฉิน่ํ รูโช้ํ0ฝี 1 ช้ โํ่ต ซ่ื ซืต์เ้ 1ทุจุ้ๅาิกูล ฑ๊ รูุทะ

าิชยู ขุ่่น ต็่ํ ฝืรู๊าิช้ ซํ ทต่ํขถ้ ๐ํ ๐๐แซ้ํสู่ข ว นู้๋

ณา หุ้น้ํรูยู่ทธ์ณุ . ฑูตุ่น1ฮารู ฑค่ํฟิเ ซ4

ถ้ํโ่ อถื ด์์จ ะิน้ํ. ลุ๊าิ ใาญูดํณูฒ สิ์์

๓. ณู๐๐ าิช้ํ ณีใต่ํด์์ษภุ ย้ํจึณุาหึ๐๐. / ~าิ

ฑ๕๐โ่ ซ้ํ4 หือ แฝ ซึ้ํ าิาช้ํ ทุ๔๐หฆ้าิ า๐ท ด์์ ย้ํ ธ ร์ู๊ .าิ

ซ เุ้อจน๊าก ด์์อะิท ย้ํ ถ้ํซาโ่ อฑูด์์ ้ ๐ ช้ํะล้ํ ถ๐จย้ํ อู๊

-111 รู้ ย้ําิช้ ฐํอ า๐ซุเ้โ่ ย้ํอ .าทใจนะโ่ ต๋รุ้อ าณฃฒน์
1ช้ํ นรุ๊ ท 1่โ่ถา บิย้ํ ต่ํ าหึฬิ รุ๊โ่ยําิด์์ซ ๅ ัฒรู๊

ซด์์ถุาฑูรณว่ ชํ ทเ โ้่ ฑ โิ่ รู ณู้ล๊ ณ ตุ ฑู๋ . รุ๊าิฒิ

ทูต ช้ นํ้ํช้ํแนึ๐ะิ จแล่ํเ้าิสุ่ชู้ก์ทบิ-ช้ โํ่ศุ

ฑฒน้ํ จา โิ่ ฑูซ้ํ รื าทถ้ํ าิ ก ซุ|ซ้ํ .ซุงย้ํณฑโ่

ทอโ /่ด์์ารู๊ะิ ๐๐น้ ฝํึ๐ .าิชตุฒคูซด์์ _ช้ สํุทต่ํน้ํ

จฒ ทอ / ทต๋จช้ํฉ๐ซ์11๒ณู๐ ๅฑตฺ'

ธ เ์้ะิ ขูด์ ร์า ขิู ยู่ อู่๊ จุใน่ํ ~ฑ์ ถ้ํทส~โ่

าสู้ ซ้ํด์ ร์ู๊ต๋ลุ ฒ๊ิ . ฑูษ ใุหือิ ชแซูโ ฝ่ึฌใฒิเ

ฑู
ฒิโ่ซ้ํ ฑูอรูน้ํ ธโ่ ๅ 11ชืาิ าิตุ วัฒน้ํ ฉีย็๐า
/ /~ / / _ ฑิ / รั

ท ~ ศูฬิษั ฑ๐๐เ้ ฑูง ช โูวูจ้ ขู๐ ๐แซูรู ~ทฝ่ ณุย้ําิ

กย้ รํ์ ชา ต๋โ่ รุทิชนช .ซุรุถ๊้ําิมขหุ ษ้ั จจืทา่ อวั ต่ํ

ณจ๊อู ออร ศ์ํธ ริ ง้เ้ถ ธู๐.๓ภย่ํจจะ ๐าอฑส์์ เ 1้ม่ํ
้ ฮ่ า ้ ้ ้

-4ด์์ 1ทฌอ ซูซู่.จู.จ ย้ํ๐ พุนเ้ซ้ํทอ ารู๊าิต่ําิ

แจ ๐๐วูฮฑูต๋ธ า ชิ๐ รุนี ย้ํ ซุ น่่ํ อฉ้าิ วข์แโ รุ่ต๊๋ น ฒิซ้ํ

าิ4ฑรุ๊ ฬิซ้ํ ทึ ฑู0วัญ ตู๋จ า ๐ิโ่4 ด์์ .ช้ โํ่

น่ํ ๗ช้ํ ถ้ํ `\ ๗๐ฒช้ ฎํิฒ ล้ นํ่ํตุ .าิ

๗๐ ช้ํ๐ \ าิณุบฒตฑ ก ด์์ซด์ แ์

าณซ้ํต่ํธด์\์ปู้ น้ํน้ําิาิ ช้ ยํ้ํา โิ่

าอุ ต๊๋ย้ํะ โิ่ ฒิ ทต่าิ ซูอส์์ทีน้ํ าิชืาิชเททู

๐๐ ~าิ ~า ติ๋วุโ่ ซ้ ใํหู้ ๐๕๐๐ ๖๓๗ ง้นตถุ ฉะิตฺน้ํฌถ้ํน1โ

รณ์ฉีๅทุ กุ แล้ํ๐ถ_ณ์าธารดิ์ข๐ต่ํ แล้ํณ์ชู้ ชูอร
/ / /

ฑล โู่วุ สุ่ ซ้ํอก์ช 0ล้ํ ซ0ญิณุ .บึงวูงสูจุ๊.ฑ~ 4๗1

พื ณ 1 ฑ ถ โ์่ ๐14ม่ ใํเ้ อซ ฒฮู1ณ ๐ูธ
.ณ ซั โู่ ขอ็นฑฉีย้ํจหย๊ อุ๊ค่ ชํ้ําิาิ

ถ้ํถ้ํต๋ฌเ้นณุก รู๊งัณๅโย้ํ รู๊๐ ด์์ข อุ๊ทต ว๋ช .ัณูธ

บจื ฑูถ้ํเ้า ร อ์ีน ท์๊าิ 44ธณุ๐ จีนฝึถึข่ าิจุ ย๋๊ าิ

ซ ปูู้ด์ ช์๊ ณ ใุชฌ`โ่ ง ซั้ํ ล้ํณู.ณ์ร ย้ํนิ ง 1้1ต ว ฑู

. _ /
ซ้ํซ้ํต่ํ ทาลิข ๓๐๐ ทด๊ ถ้ําิช๐สู น่ 1ึ4 โ่ฟิน่ํ ด์์หูท รูทุก์ ช้ํา 1ิรู ๐๊ ง้๐โ่ฒิ ข ณุู รทุสู่นฉุๅเ ข้ พุ ม่่ํหุ่ซ้ํ . จู

รุ๊ว่ํแหูข็ ฝุ่ รู้ ด ใ๋ ฑ นรโ่ เ้ วัสว ใุาิ ด๊าว 0นี .



ว นั์ว่ํ น๊ . อ้ะิโ่แจ ต่ํา ใิจ็ด์ น์้ เํ้าซ้ศํู น้ํ

พุอ 1๐' ณน่ ซํ้ โํ่ . ฑูรุสูบ4ด์์นู~ถ้ําิธูนูหูน่ํ

โ่สุ่ อเฒิฒ ใิ อาิฒน่ํ ~่ษี ~ย้ โํ่ ใช้ํ 10๓ โ่ต่ํ

ย้ํธ~ปื คู่ รู๊ะิต่ําิต๋จชู้ต่ อํเ้ล้ เํ้ฐีฮืณีทณ์ส์์ข ว ตั๋

ทย้ํถ้ํกสุ ดุณาิช้ํ. เระิซาฮุ1รู๊ อา โิ่ขช้ ซํ้ํฒิฟิ~ซ้ํ สุ่

ศูน่ํพุทล้ํ 0ซืณบน้ํบ อว่ําาต๋ต่ํต่ํรู๊าฑูตฺช้ โํ่

ซ้ํ าิจ นู หืุ ศูธู ๓11สุะ เ้ถซ้ํด์์รค้ํ ~าิน้ํ

0บื บือน้ํจึฑิ ๅทู้ย้ํ0 ช้ํ ง้ส ซึ้ํ .น้ํง้เขซ้ํ

ศต ธ๋ิขสจุ ด๊ํช้ําิช้ําิชุ~ณ /ุด์์ ต่ํก ตวูอเ้ าิ

ชร โ์ช๊0โ่ซ้ํ.ฝ่า โิ่ ร๊.าิ .า ติ็โ่ซ้ํช้ํ า จิีน่ํ

หิรู๊าฒิธ์.โ่ต ธ๋ิโ่อาิฑูต โฺโ่ าฑ์ขู ตภ์

ฑ น์้ํร์ต่ โํ่ น็ต่ํ ล้ําิฆ่ต่ํฒ๐ซ์หึฮ~บู๐

ทส์ ฑ์์ขุธ์ ซ้ํ ๅฑฉ ง่๊าณิต่ํ

า ใิชซูด์์ ฒิฒ่อู๋ณฒตรู๊ ซ้ํจะ.ฑูฒชืย้ํลีย๊ด์

าฑ์ ว่ํ ลุ้ธุ อ์ู๊ะิซ้ํ ต ร์ู๊อถูฌช้ํช้ํ 0๓116 รุ น้่ําฒน่ํ

า ติ่ํ ฑ์ ~ด์จ์ู่~ ณ์ต่ํผัฒน้ํตู้ ต่ฑิธีษะิด์์
รฑูต๋สู้ ตปืสุ่ ฑู๐ าฑิณุวฬัุณ 1ฐณจฑคู

ฑต์ อ .ตรุฌจ _อ_ ๓๗. ณ 4 0 น่ํ ยู่_

ฒ๏ฑูน้ํธ๓ขูชู้ฑฉื.ฒซิ หูู้นธนี วุ๐ร๊ด์์ ๅฑช้ ใํ

ซ้ํตุ่ น้ ชํ้ํ สุ่ล้ โํ่าิป นื็4ฌซูๅา่ อ๊สู่โด์์ -ฟือต่ํ

๕ ฒิทด่ฝืนโ่ จ ฑํด์์อืนําใหึๆต่ ชํ้ํา โิ่ต ฑูถ้ําิ

ท ฒรย่ํ จหุ้ ล่่ํ ~าชูฒน่ โํ่ ๅาิต่ํโ่ณ โ์่ ๅาิ

ฒิส์์รโ่ ~ โ โ่่รณ~ฑ์ กอซ้ํส์์.ซ0ซณ์ียว ฒ็ิชฌ

นี๊ะิ~ศูน่ ปํู้ซธิ์. ซุ รู้๊ ~รูซ้ํๆฌวูอธสูตข์ส์์ฒ เิ้น ซํุ โ่ย้ํ

สุ ทฏิทต่ํด์์ศาิช้ ธํ์.ร ตุ่ํา เ ช้ํโ่ช็ค่ํา่

ณ โุ่โอ ณุส์์ . ๐าิช็.๓.๓2ะิ น่ําิช้ํ

ต่ํ๓.ฑ๐ขู่1ปี; ~สุ ร่ ยู้ํ ด์์รู๊ๅจผูส้์์ ต่ํต่ํ ๅ
๗๐ซ้ โํ่ณูอฝึขจีฮืาก องเณีค่ํ ี ต่ํ4โ่ ~

ซึฟ็~ย์~ต่ําิชย์คืศิ

_ฑ .๐๐โ ท่๊รล่ํซะิหึง๊อึดฝุ ย่ ๐์ท๊ ` ว ตั ค๋่ํ~าิ

ต๋โ่ ทต่ํนุ๊ั 4 ช้ํ า จ์ฒิวโ่ .าธด์์อล่ํ~ช้ํ ปู้

ฑู 1ท๊าิ `ๅ ต่ํา ธิีรซ้ําิ่ 1ะิ ซ้ํช้ํฒิสํา รตพุฒ

-ซ้ํ ศ ต่ํ _ / ก

.ซูค้ รํฮูซด์์ ขู.๐. ปัใาิฑถุะิต๋ อย้ําิ- นูสู อุ้๊

ะิณีต่ํ สุด์์ ต๋ต ย๋้ฬํ แิ อรณณุฑูตฺะิ๓๗๐

อย้ํ ญ่อสูฌ-ฑ์ถ ตึ่ํอ รู๊ 1.

ว็ย่ ดํ์/์อึน้ํฑ์ทต๋อซ้ํ .เ โ้รสั์ ว์ส์์

ต่ํ าิร ซ์้ํ: ระช้ํสุณูร ล์ิร๊.๓.ญ๐ล้ํฒฐ าท

กู ลุ้น่ํ ญูงโ ร๊ซ้ํ ณณ์าิชํก า ชิธ ตี่ํ จอโ่ซ้ําิ.ด์์

ขอช้ ชํ้ําด์์ จาถ่บ๊ต่ํ.ช้ําดําโ่ขต๋า ษิ โั่ด์์าิป

สุ ขู .๕๓๖1 ~ ช.ช้ํ -ฒ ใิน่ํฑจู่น้ โํฆโ

ท๊ะฑ์ธ์ซ้ํ2ฒ หิิ ดํฌวุฒวูหรู๊ ช้ํ _๐1ทะ ฑูถ้ํพชื ฑู

ฑวิฃาิโ่ซ้ํ ชู้วุซ้ กํูล้ํ .ท ~ซด์์จ๊ะรโ่น่ํ-ต็ ม์ - ดู

ซูะทฐอือล้ํ 1ทฟิศ มํ่ํฌาิฃฒโ่ / อุ๊วู ย้้ํ

ธ์ ๅชะโ่ณุ รุ้น่ํร ฐ้ีฎิ ท์๊า .11รู๊ฑูฉีต่ําฝึส์์ฑ์าิ

ร ฐู์_ท.ท๐จุ๊ะรุ ต๊๋น่ํณ ๓ย้ํต่ํ . ย๊าิอซ์ /

ทด์์ โ ฝุ่่ น้ํต่ําิแซด์์ฒน้ํ0กย้ําิ หนซ้ โํ่โ่

ซืรู๊อะิ4 ณุรุ๐น้ํ.ปู้ย้ หํิธณุ .ฑฮิต ฑู๋บิต๋จล้ําตา เ ชู้้น่ํ0 0รู๊าิด์์ ซุ

ฝัน้ํ'ต๋ ะล่ํทธําถ.ฑาฮ โุ่เ้อฒ ต๋ธ ณุมซด์์ต๋ต่ํด์์

ฑู1610อย้ํ4 ต่ํผั สู่ซ้ํ๐1๐ .ต่ํทฌซ้ํ น้ํ010ฌ

~ ร๊าิฮ รัูปืนก์ _ปือจะิท็ ๒1010 6ล้ํญ ฯ์ญูแข็ ๒ส์์ .

ซุฮ คั๊ะ / ช้ํต่ํฝึ`ปู น้่ํ๐ตื'น่ํโ ร่ รู๊๊ส์์'

ย้ํ.ฮ ฑูู๐จู๐๐น้ํ หู11 1๑ ๅนณุ' ณุสุ่ซ้ํ~ฒฬ

ฮุฑะ โิาชุม่ํช้ํผ พัุ่งุย้ํฮาถ ขชืต๋ซด์์ทูตรู๊ ~ปือส์ ร์ู๊

ย้ํ๐1๐ ยู่ล้ํลูอาิรุโรุ๊ท๊ะชุต่ํา โิ่ ~ฑิถุน่ําิ

คูๅซ้ํเจ ฑ เู้ ลูช้ํณณวุฒส์์ทโ่ถ้ํ .ซุน้ํโ่สู

บาิโ่ ยุ่บถ้ํา บิ๊ะ โิ่รอู๋าิา อย้ํ | จุ๊ ธิ ต๊กด์ ข์ื' โ่ถ้ํจ็ด์์ต่ํ

ษ ทัู ๖1ฉ ขูลุ๊รูซด์์ญิฝื อธิ์ณฑาิชาช้ํต่ํสืณีจุ๊ค้ํ

ล่ํ าิาิ อจถึง หํุ้ ๅด์์ โ่าิช้ํ าช้ํ4
ษ หีขู่ ค้ ชํ้ํแภิ ๖๐ สู รู้๊ าซ14 .ฝ่ฝด์ ต์่ํดําธาิช้ํ

าสตร ต่ํอภู่ะต่ํช้ ฝํึ ติทาโ่ ง ซี้ํ4ต่ํขุน็ทแ กูรา ว์อซุน่ํ ถ่าิด์์ ยู่ทร ` ะ นิ้ํน โ์่ชุม่ํ

71 ~ เ้ ~ เ้ ฝุ่ เ้” า นีรทุต่ํณซ์้ํฮิ บ๊ ด์์ หาต่ํโ ม่๊ต๊ะิ

ซ้ํ -ช้ํ4ด๊ ษัฑ์ธ์ต๋ว์ฒโ่ ซ้ําิ น่ํทดํา่น่ํ

ๅต่ํโ่แข น่ํขซ้ํน้ําห .ๅฑทุ ”่เฒธ์ด์์ต่อ ธิ ช์ื

ตุ หู๋่ ~ด์์ ๒๒11๓ะ ซ้ เํ้ยโ่ต่ํซ้ํะิ ถซืคุ น้์รโ่ .

กูๅ๐วู าิทๅณุธโ่ ณุ ต๋อโ่อย่ํณ~าก.อย้ํช้ํม่ํ~

0าฤษ.วรถซ้ํถ่ขซ้ โํ ง่ืชู้ขาิๅ ๑บุ 1ต่ 1ํะ เิ้ย้ํค่

ต๋าโ ง่๊ ฑค้ํ ช้ํล้ํ ฑู ซ้ํา ชิน่ํฒา ธิซู เ้ฟ ตุ๋ รู๊ .ซึ .จย่ํ.

นือเ้น่ํรู้ ห์ าทอุ๊ ๖๐ ฑ์ทู11ซูโ ฑ่ง๊ จ น์ซาน้ํย้ํน้ํ

จยีรอทด์์ทโ ฑ่ด โ์หึ ฑ / ฑู กฟุ้ ชื ล้ํด์์ ฝุ่
จตุใ รื ร ว็ู๊ ธ์-าิ ยู่ด์ ด์์ ใ์เ้ต่ํอพุ่ นูซฉ่ ฑํ ซ์ชํ้ํ

าช โดุ่ต๋ ๏จู รุ๊ ะิงปืเ้ค็จ~บูฝ้ าิชาชาธ 1 ช้ํ
าฮูวุ จาิอสเบูรู๊ ฑ น้ํ~าิชื ทส์์ด์์ส์์-ฒ าฮิ

รู๊ะ จิู ณ จ์ะิรู๊ยีฑ 1111ซ้ํโฒถ ชุื ฎิรู๊ ธจีุ อุ ร๊๊ฑูต๋ร ด๊์์

โ ง่ิ ซุ่ 1113 ต่ .ํ1ส์์ต๋โระธําิชี ๅเ้ต๋โ่าิเณข อ๐สู้ต่ํเ้

รัซุณซ้ํทย้ํ4 `1 .ฑูต๋คู้ณ์ช้ําิพุ รู่ เ้โ่ฝือุทราิบถ

1ทะิถุ ซุ่อต่ํธ์ 611 ฒถ้ํ1ะิฒ่ ฒิก เู้ สุ่ต่ อํ ร์_ชู้ฑ์ร

สุ่ฑูแรย๊ต๋ ๅ ถ่ สู ว้่ําด์ฑ์ .ด์์ต่ํสู่ร ซํ้ํ า สิ ว่์ทส์์ฑ์ -กุ้าิฒ่

โ่งภ 1์ง๊ ฌทล โูด ฑ์ู ณชู้ฐ์ต่ําเ้ ฌฑหู ซ้้ 1ํโๅโ่ วน่ํ

ดําาย้ํ ฬิฌๅาิช ท รูุฌธาธ จเ้ณา จ็ฉ่ํจ่ ซ้ํถ้ําิบิสั

ฑูถค้ํ4 .ณุขใช้ํอ๓ทช้ํ๐ถ้ํช้ํ ต๋ฑูถ้ ธํิฝ้ ร ผั้

ซ้ํพ ต่ ปํัน้ํ ๅบิส็ณ อี าซ้ํ ฒิท็ ว ศ์ิ ซ้ํร -์ซ้ําซ้ํ จุ๋ปี

อ่ํ ต๋าิาน้ําฒิอท4ฑอะิต๊อส .นํธาิ ๅช้ํ ๅซ้ําิ _ฉ่ําโ่

ลุ้๐อ๊ะิ ร ยิ้ํศ์ชฒ ธ ต์ ซ๋้ําจ๊รุฟ๊ ซื้ํด์์ฌวูต่ําิ 1ช้ํ า ฑิ์

าโซลชู้.ๅฒพ ตุ่ํซ้ํจุ ~า ริุกูย้ํ ขู่อโปุ้ ~

สิ “4 ด๊ ” ท้ ด์์ โ่ซ้ํ
111 อสุฒธ าิ ๐ 1 ๒ ` า ๐ิ1 ~

.1 ~าินุ๊ ซู่เ้าิหู่ระหิะ ใช้ํ าเิ้ปู ว้ิทเ้หิต๋ปี ~ฐ

ทาของา เิ้จณุจะ โิา สุ0ฬิ ทงิ ขิ ด์์ต่ํ ช้ํฒิซ้ํ

ช้ํ11 .ณูต ชฺ้ํ4ท4หิ ดิ์ฮู ~าิ 1101'อ๊ะิ ณโ่า ชิ้ 4ํแวะิ 161ถ้ํ0 าิกุ๊ะโ่ญิดําิฒิซ้ํฑูต๋อ า โิ่ถู

๖๐ส ขี์ท41: ฑลุฒถุ1 ถ้ํ รู้จ กต๋โวด์์ส .็ๅ.ฌโ่าอธ า โิ่/
๐1ฮู ธ์~1 ~สฮิตฺด้ า ชินม์ทเ โ้่ ฝ่าิชอ. ั 1๐/4 หืณุธ_

หึ11 พื ตุ๊าิณุฒธีเ้ ๅะิ ปุ้นู๋ อฟีโษัถ้ํ 4ณ์ ~ อ ว ดั์์”

โ ฬ่ิ๓1๓๓1 ซท็ูผูหู่ ฑูคื14รุ๊ต 4ฺ ~นฝื รุผัตสม่ํ

ฑ์ ซ้ําิช ใู ~ฟิร.ซ้ ฮํิต๋ จุ๊ช้ํสุ รึ อน้ํ4 สุ่ม่ํข้

ถ1ด้ ถ้ํ1ต่ํ(ฑูซ้ํ .ซ รู๊ฑ์ฯลนทน๊ะโ่ รู้น้ํ .ท .

ช้ําิอโต๋ข า โิ ด่ โ๋่ร์ ย่ํอๅน โํ ดึต่ํฌว ส์์์นี

๐๗ส์์ขาิ.รุ้ขน่ โํ่ น ถ๊้ํ ปือย้ํ ฟัน็ท๊ธิ ธ์ิ์น้ํ

าิชถ่ ฟั๓ทธ เู้สซ าทรูล้ํ รู๊ ๅาิณ ฝ์ึ.าิงน้ําิฒ่

ในต๋จู ชู้ ๐ใต๋ ฒิ ~ข ใ์สู ศู้ ซู ธ.1ฝุ่ฑูต๋าิซต โ๋่๐ณู๓

ขซ้ํ~ซ้ํจ ชู ซู้ โ่่ซ้ํ าิา ดิ์์ต ชู๋้ แล้ํ ากช้ํ.โ่ว จ์์ ซ้ํ

. ย.4 .ั ญ์สธ์~าถู ณ์อู ศ้ํ ' ะโริะิ .บูลึ รุ๊ ณ

ปู ชู้เ้ส์์ซ้ํ ะิด์ จ์ะทฬิฒญิู

ซ้ําิ ฑิ- ณตุ๊ รถโ่พึต่ํ าิช 1์ .ฌช้ํ ฬิซ้ํ าิทอเล่ํ

ณ์ซํจิ~ ะิด์์ตรึต๋ต่ํ ~จื ปุ้งื 1ฑ์ ฟิซ้ํ~ จ๊ 1ต่ํะด์์

ฉิน่ํน้ําิด์์- นู๋ช้ําิร 11ฉาอูน อ ~1 .ซุ่น้ํา จิ็ ด์์

ซ๊ช้ํอ ณุณุๅช้ ฏํีศูน่ํ๐ 1ะิซ๊ ด์์น้ํช.

บูร๊ มฑูอะ ฟุ้ย้ํ มู่ซ้ํษัทูฮัฒ ซูาิดซ้ําิาิ

โ่ โ่-ระิร ช็้ํจณู๊ฒต๊ะิ ชผัณรู๊ ๓ปืน งย่ํ น้ํ

114 ากอ อฑิาิตี. ค้ํชู ค่ําิ

ช้ ชํณ์ต่ําิต๋า อิ ซูาจค้ําิญูด์์แลน้ํเ้

ข้ถ้ํม่ํ ฑะณ์ฮูอรฮูจญ์ฑิาณุ ธูซ้ํ

ฑู๐ร๊าิกู ซ้ รํ .ีทื ฅเ้ฒช้ํา ๐ิ ฑิ ซ้ํะิซ๊ถ้ํส ~ุ อโ่ต่ํ

าิชซ้ํช้ํที ขู่หล้ํะน้ ตํุ๊ตผู้สูง๊ ะิสาิต่ํซี.
รุ๊ช้ํอวู๊ อ รนู้ํ ั ท๊ตี . ช้ํ้า นิีโ่ถ้ําิช้ํ114โ่ อ่ถู4ทถุร ส์์์๐โ่าิต๋เ้ซ้ํ .1.ฑฉ โ่่ค้ํแทน่ํ

ญาิช้ํกูย้ ซํู โล่ํศ์ซด์์ รู๊ทสู รู้กขุารุส ซุน่ํช้ํ ~

โ่ รูข นุุ้ฉ้าิ- ศิ ผ ศัจรย้ํะ~ทฐ ร์๊ะจิตฉุ "
จิตุ๋าิ าด์์.ทึ ่ าิ ฌะิ. วิ

ช วูู๊สุ่ล่ ดํ์ ร์ุช๊้ํด์ ณ์ู ค่ ~ํ
ต๋าิ .0ษุธ ๐ีนศําิช็ ค้ ชํ้ําิ

ณุ ช็ค์ นีฑิต๋ ฑิ ตจื นํานชืซ้ํ นเฬิ ๅณู

// ฟ โีฑ์ ~ 0ทิรเ้บอึ .จ๊๐ถ้ ชํืต๋ซ้ํโ่ถาิ นศุ ต่ํซ์

ฝ่ลิง๊าิ ช้ํต่ ฑิ ต๋โ่ซ้ํ ณูอาิ111รู๊

อขิ -ฑู๐ฬิต๋าโรุอุ ฑิ.ช้ํๅจฮ๊อณู ซ้ํ ฐ ชีืซ้ํช้ํหู้จ็ โ่1 เ้ บ ๐๊จู

0จุ้ซ้ํดาิ ๅต่ํ ล่ํ ซุ่ฑร~ จีถ้ําิาจะิ -ทอซ้ํ วุฒย์อยู่

วัณฑฒิ ฉันถ้ํ ด์์ ต๋ . ด์์ ฑู๐ ๐โ่งี ต๋ๅเ้โ าิท ธิธ์ูนต่ มํ่ํ ๑๓

ฑฒ หิึ ฑูา ต๋ร4โ โ่่ ๅช้ําิซ้ําิดฑ๊อรู๊ ท ฮูฑูษๅ

\ ~ใร็จุ๊

กู๊ ด์์ล๊ ฒิใะจโ่ พุร์ช้ํ ` ฑู๐หู้าิ กูรู ฮูด์์ ฑูจุ้ฑู4ใ .ๅณุโอ ธิแ รุยู บู่๊ ะิซ้ํ หู่อ ล้ชํ้ํฉิ 7



ๅโค้ํ4ช้ํ-าช้ํ ร์฿อ หื คูณข ยุู ท่ิ วตุ๊ ๐ะโด์์ ขูสูฑิ ซ้ํ11 8๓๐พุ๐ขู ด์์ สา่าส์์ ระิญฑูซ้ํ อ็๐ รู๊๐โ่ระิ

~๒๗ฑ อ์าใๅโ่รค้ํน้ํ ฑต๋โ่ว์ 11๐๐ ยุวรูฝืสุขุรุ้ ๐ง้ณุ1ฮ้า ใต ล๋้ํ

ขู อ่๊ะ ~ิฑิ1๓๖ ถ้ํ ๅยู ภ่์ โต ว๋่ํ า่ต่ํ4ว๊ะิ า ข์ไวุร ยุ้ําิ/

00 ~ าทต่ํ จาิ `ฒิ ฑ์ฑถ่ ณ ๖1๓1

ช้ โํ โ่่ ล่ ถํูถ้ํ 0โ่อไโ่ๅร๊ะิรึ โ่ ทตโ่ ช่ืฒิจ๊ะ วิู๊ .ทึ

ฟั ฝื จิ ว ธิช้ํ ทย้ํธชื ต่ํ บด์ ร์็ล้วํ็ปุ๊ ค้ํ41โทเ้ ข ฑิต๊๕

ซ้ รํ๊ะฑิ ทิ ศูน ชู้ํ ซึ ๓ซ้ํ ทวฉิวู ทึ ๓๐ฑิ ฑิ ๐ญูผั

ส์์ขิ ทึ ช้ําิชูรชื ซุนน้ โํ่ทรู๊ะ ทืซูด์ โ์าิฑูส์์ด1ขถ่ ซ เุ้าิ

กูนย้ํธิต่อโ่รู๊ ทึ ธ ซ์้ําิ .ฑูอง๊ ย้ํ ฮูย อ์ย้ํจอต๋ท๊ต๋ากึ ~าิฐฒ ช4ใเ้๒ถ้ํต๋1ธูณทูฮ ปิู้ ~ จย้ํอธิ ผ่อสู้๐ชี ย้ํ

ม่ํชื ตู ถ่้ มํ่ําอู จนโ่รู น้้ โํ่ า น่ํา ชิ้ําิ ก า จเ้ ด โ์่ พื

ใฌซสุ่ม่ําิดําด์์” รุ๊ ย้ํสูณใเ้ว่ําิาิาิ๐1ฒิ.1 . ผ้

ฌฉะเ โ้ด์ โ์่ฝ้ ล่ํชื ต่ํพซ้ําิ.อซ้ํซ้ําิ

ชุช้ํ11 ว ลั้ํ11ทีซ้ํ ต่ําเ้ ต ต่ํฒ งิ ใ๊น้ํ ถ้ําิชน่ํ

ฮ้111ซๅทซ้ํใธ11น่ํ-า โิ่๐ฌใช๐ณะิถ้ ฑู ย้ํ ๐ ทสุ่ ๐1ฒิ๐

๐ธิ ป็0โ เ่้าอ จใน้ํธรุ๊ๅ ยุ ง่ิขหชื าด์์ซ้ํแปุ๊ะิ ซ้ํ ซุ่ม่ โํ่

ถ้ รํู๊ อแหู่ ฮูฒ ใิษัช็ต๋ฉ0ฑูจุ๊ ๐ได์ จ์ิตฺด์์ ชูอรุ๊วัฒิด์์ ปู้อ

น้ ธํีสฑูรู๊4๗10 ๐จุแข ใูซิณ รูู๊.ศ จูิส์์รู๊อ่ําิฒ

น้ํ0ม่ํธโ่ซ้ ปํืนจนเ้ถ้ํซุนี๗๐วัฒ าิร ว็ ร์น่ํณ ศ์ิ

โอโ่ต่ํม่ําิช้ํ ฒ วิ๊ถ้ําิช็ อ่ํ โ่ฑ์ ทู้ ฝ่า โิ่ อน รํุ .๊

๐11ทีใค้ สํุ่ รู๊ 0โซุ่อ~ย้ํด น๋้ํโ่ ฒิจ๊ า สิุทต่ํ สุ่ต่ํฒ จิ๊

าิด์์ชูอถ้ําิฒิต์ฮูด์์ สุ่ญิฝ้ ๐ัวู ล๊้ เํ้าต่ ต เุ้ลหิต โ๋่

ถ้ํฝื จีย้ํต่ํ. 0ฮ้ขซ้ํ ตุาิ๐หินหิ _ดํ ธา ชิ้ํา โ่จค้ํ า ริูทั

.๓๒เ น้่ํด์์กู๊าิน่ํศูนําเ้~ต่ํธซูมิ ~ซ้ําินู้๐วฑ์

น้ํฐ ๐ด์์ ยุบึฑูต๊ะิท461ฒิณู .4ป ธิิธา ฮิ๊า/ธ์4ฑูย่ําิฝึธิ์ษุ รู๊อ๐าิน้ํปุ่ จรู๊ารู เ้้ทสุ่ ถูซ้ํศุวิ ชู ธ้ ซี้ําิเ้าิ

วต่ํ าฌฆหิ ทูต๋อติ์าเ้าิต่ํ .ฒิ ล้ํ

ชัๅ1ช้ ดํ์์ ~ฌราิน่ ธํล้ําิฒๅค้ําน้ํทต่ําิ

ธูโ่ธ์.ป์อซ้ํต่ํมๆจึงโ่ฒิ ชนู้รู๊ . ณ์ส์์ธมณีอู๊ด์ ป์ั

น้ํยู่ ถ้ํ11 .11๐ฑู ต๋จ ฑ ซโ ่ ~อุโ๊่ฟ โั่ า ริูซ้ํ

๐๐๐ปี มือ ๐โ่๐าช.จ .1 ศ หูู้ดแล้ํ ๅ ฝ่ต๊ฒิใณ โุ่นุ ซ่ืธ์

๓๖ฬิโ่ค้ํ 1ทโ่เ้ าิ๐ต่ํช้ํเทตุ ร๊ช้ ซํ้ํค้ําิ ,

๐๐๗ .นู๋ณจะ ซิ้ํฑ์ฑิ ณ โุ่ซ้ํต่ซ้ํ 0ฑ เ์ โ้ชูอ๊าิต ฝุ๋่

๐ ช้ํนึ ขาต๋ชณ์หล.1. ะ ขิ ฉูิ ๅฑ๐โ๐หินปืตุผัส์์ขซ้ํ

ใสณจ ฝ๊ึณุๅฒ0วั๐โ่ฒิ ม่ํต์ใฒิวุ ค ถ์ึค้ํด์์ต่ํ

สุ่ถ้ํ ร๊ ชุด์์ขอด์์ซ้ํซืณุ๐ยู่ ศุชื าิต๋ฑ ะิจีน้ํ

ต็มิถฑู รู๊ ถ้ ใํล้ํะใเ้ฒ ช้ํซตุค่ํ_จ . สุฒิขฒิ ทดู์์ คื

ณีน้ําิาิฝีพุฒน้ํโ่ตัด์์ นุ๊ะิ .11อุ๊ต่ํ
โ่าิฑ ไ์ว ส็ุ่ ขอวุ่รีโทต่งหก คึ้ํรีน้ํด์์ทู ด์ โ์ ง่ื่ช็ฟืธุ ว์ิ าิ

ชุ ๕๐ อ จะ ๐1 ช่ชี ว็ ั จา 01ม่ํั

ด์์ ขูด์ ข์ ฑูโ่น้ํ งใชู ย้ํ

าิฉโ่ ง ฟุ้้นฟีย้ํ แจ า เิ้ -ๅช้ํโ่ตุ๊ าิร ด์ํณี.ๅย้ํ

ต๋ธ๐โ๗ทดําิณ โุ รุ่๊ฑฐิ๐ช้ ญํูแฐ ใ์ ท๐๐1ฑิ๐1๗.ๅ

ช้ํะต่ํถ ใ่ช้ํต่ํ ชุล๊ท เ้าขด์์เ้จ๑๖๐ /

จฒะิขต่ํ `1ค์ย่ํ4น้ํฉ่รู๊ ะิ น่ํา๐ ศ นู่ํค้ํ ม่ํ๐โ /่

.โ่ _า เิ้อนณุ อถ้ํองย้ําิค๊ค็น้ํม่ํน้ํช้ํฬิว ฑั์

จเ้แหึา รือหื1าิ ฌ๐โ พ่ึ ต่ําิา าิฑจ์ม.ต่ํล้ํธ ญัู

เ ชู้ฉ า อิ่ํจาิ .ญูน้ํธ ณุม~ ฝ ล่้ สํุ ซ่ัณซืซ้ํฒน้ํ

าิต่ํ ๅทต๋ณุณหิธูก๊ท ขุาใจ ตํ โ๋่๐บ็ .ณุ๐า ๐ิม_ ต่ํช้ํ

0 อ็11ต๋าถ ๓ถ้ํ า ดิ๊าิโอโ ต่่ํ เ้ณุร ฒุ๐ ล้ําใษั ซ้ํใฟิ

ย์ เอ๊ะ ทิ๊ ว้ด๋าน๊ะิ ปือ ย้ํณูโ่วุณจ จุ อ๋๋ฑู ติ ธ์ร ต่ํโ่1ฉุฑู าิธู

สุข ชื ฉ นั่ํะป๋อ ณุด์์ จึช้ จํ้ซ้ํ า อิ่ํะฒิาิ0ย้ํณวุ้

ย ง้๊าิ-ปื๐กตธีาทซ้ํ ณะิน้ํ ชาต๋ย้ําจู.ๅช้ํ กทูตฬ๋ิ

จ๐ท ร็ว์~ ชูใเจ้ าิตุณซด์์ ข๐วูฮอูลูชาิ จนๅใช้ํช้ํ

อฒชู้โฒ.ฟุต่ํจ ร๊ ฑูตุล ย์้ํ ะช้ําฒต๋ยฒนุ่ๅาิฒน้ํ

า่า่ ข์รณโ่ซ้ํฒาซ้ํฑ รูจะ อยู ต่๋

ขอ๊าิธู. 014โ รู่๊ย้ําิต๋ต่ํ ชงีวูาธ ต่ํ

สู่ซ้ํานอ า อิู๋าิใฑูาฝึ41มริมู เ่้ ล๊ผั ~าท

รูฑ ทอฉุฒธชืดําิโ่ ซ้ํน้ โํ่ ในื อถุณู

ใ\ 41เ้า ~ระิทธํทฮชู้เช้ํเ้าธซูโจ่ องั สุาิ

จ๊ะิณีน ยิ้ําิ ฝ่โ่ล้ํ ป ถ็ื ซ้ํซ้ํ ทแ ฑูาฝึต่ ว ใัด ทุ็

๓22 11เ้ .1ซ้ําิช้ ใํธิ ฑู ต่ํโ่ป ที๊ ซ/ิซ้ เํ้ปุ๊โ่ฬิ

ฑถ่าซ้ํ จ๐ทะิจฒิ ต่ํะิ ~ ด์เ ธ้ิชาิช้ํ า ริูหทาิ๐
4- _

ฒ่ าท ซูโ่สุช้ํโ่ โ่งิขณูอเ้ต น่ี'กช้ําิ

ๅด์์ทต จ์็ด์์ต่โํ่ใฉ่ร๊ณเ้ ต๋าเ้ทร็วุธ์ๅโ ฮ๊ณุโ่ ขอน้ํรุ๊

า นิโ่าฑ ~วัน่ํ ๓๐ สุ่ฌซุ่ ก น่ํา โิ่ จ๊าิ๐ซุณหึกุ๊
นื

จ ตัุ๋แๅโ่งิขทุนู . ๗๐ าิ1๐ ริกื ฮ็ท -1 -ทอย่ํย้ํา .ิ

บูาิด์์ชแบ็ดเํ้ถืส์์ข จ ดั์์ ณิช้ํน้ําใเ้ /

ม่ํช้ํ4สน้ํร๊ รู้ ข์โ่ ซ้ําโถาฮทล้ํโ ญ่ิคู่สุ ด์์ต๋ขย่ชํ้ํ

ๅซ้ํธุร่ํด์์เ้ ลหิ ๐าิ น้ํ1๐ 11 ฑิๅา ๐ิ๐หืณแจ 11

ต่ํโ่ญิ 1ชู้๐๐ รหิด์์ซ้ํ.

จถ้ําิโฒซ้ํล้ําิ ชู.ๅาิฒจําิาิ .9.

1ฮุฒนูด์ โ์่ ๐วุ ว ฟั ๐ัฑณ โุ่ ซต์ซ้ํค่ํสุ ฑูตฺษั ตู4าใ

ย์ ปูซ้้ํซ้ํด๊ช้ํสร ล็้ํธยุ่น้ํ ` โ่14ฑ์ .เ ข้กก าศูา ชิ้ํา ๅ
๐ั๐ต่ํฏิ อี๐ภิ ภูหู ~้ ต่ํ๖๐ช้ 4ํ1ะิ . ต่ํ 4ร์ณุ ยู่ทิต๋าฑ .

4ดําซุถ้ํโต๋ฑท วุ ติ๋ซ้ํ .ฒช้ํ41โ๐โซ์โ111ซ า ๐ิหิต่ จํุ ๐14

โ่าิ พุๅ๐๐ช้ํน้ํสู ต่ํา ฮิูด์์ จ ติฺฒธู ลุธุฒณรัสูต๋าโเ ณี

ณุ๐ซํอ าิช้ํฮีบ๊ธิ ร์ ง ณัุโ่ รู๊ต่ํจ ต่ํโ่โ่

ช้ํ ด์์ ด กร ต๊ ย๋้ํ ฌฑฑ์ภ ยั่ํม่ํฒ่ซึ ป็ ๐เ้๐รุ๊า ศิูสู

ทาฑู๐น่ํร์สเ้ าิธด์์ ๐ ๅหุ้ถ่ล้ สํุ ม่่ํ วเ้ป์น้ํ าิด์์

สุ่ล่ าิณโ่ฌง 1้ต่ํ า ชิ้ํา ฒส์ โ์ซ๐ง้ขซ้ํ า 4ิต่ํภัช้ํ

าธ๐สู้ ชู้เ้ค่ํช_๐วูงรู๊าิธ์ต่ซ้ํถ่ ช้ํ .าิส์ /์ๅาิด เ๊ ฑ้ี

ทาิอ ช้ โํ่ชื ช็ล้ํลเ ต้่ํฒิาิฝัฝืน๊ส์์ตุ น่ํฒ ถ่้ํ

ธิ ซ์้ํ ๐โน่ โํ่ าิช้ํา เิ้ ถูฝัฒโ่ 11 .ธ ท์๊ ฉ ซ่้ โํณฑิาิ

ช้ํช้ํ อไฉ ~่รู๊อด์์ทู ท๐เ้๒1รู๊ะถ้ ซํ้ ๐ํโ สุ่ร ตุก ฑูต โ๋่

ต๋จท.ๅต๋ธรุ๊ธุ ริญูหุ้ ฝ้๗๐๐หึ ส์์รู๊ส์์ ซ้ํถ้ํอ ด์์ต๋ฑิาิ

ร๊ฑสพุ๐ซุ ฝ่ึช้ําฒ~ต๋ทืฉ อืโ่โย ฑัูตฺค้ํ าิทาิ๒

เ้ทต่ํะณี๐ ต โ์่ รึ ร ทิเ น้์ว สิูย้ สํุ สุ่ซ้ํ 0ฝึน้ วํ บ็ิด์์

ๅสุ่ม่ําโซ้ํด์์ย้ําโ่ ฮู ถ้ํช้ํ ร่ํ

ตุ๐จดั์์ต๋จ ๅาิตุ๊๐บก๊ ปู้อลุ๊ดําิ าิด์ /์ าิโ่ซ้ํ ถ้ํศู

น้ํกูโ่ บ่ิ ว่ํา โิ ง่ื ๅ ตุ่น่ํถ้ ปํัาต่ํโ่ง้ ซ้ํซื ธิ์ณู อาต โ๋ ใ่ญูณ ฑซ้ รํู๊ ๅ ลุ๊าโ่ณุโ่

โรด์์ซุ่ด์์ฑาิด์ ถ์่าถูฑช้ โํอฝึฌ ๓๐ณูปืช้ํช้ํ า ดิ์์

าิช วู๊ _ปื ๐ ต ใ๋ธา ทิ๐ส์ ถ์ูด์ โ์่โ่ แล๊ค้ําท ๅณีทธิ์ ส์์ณ ผ์้

าินําฒ ตใ๋ช้ํ ชอ รุ๊ช้ํฒ ๅฑ๐ าฝึก ซานําิตฺ

ชู โ้่๐๖ ณ โุ่ แต่ํ ต๋ธอด์ ข์ ๅจแล้ํซ้ํ๐ก-ฑ๐ ต่ํ

ทแน่ํย้ํ๓๐ซัฒช้ํ ๖๐ จิต เ๋ โ้ต๋าโ่ .ฑ๐โ่ต๋ซ้ํซ ส์์ 1ี

กู๊ะ ริู๊ฒองโ่ญิ ๐๐๐ซืจ๐๐ร ตุ้้ รูป๊ ดํ ต่โ่แช ย็ู่บนํณูอ

ปู้อาจ า ชิ้จ๊๐๐๐โ่ฒ่ ๓๗.๒ร่ํ0๖ รู๊ะิวซ ฝ่าิอู๊ะิ

เ้ช้ํฑ์ ทช์โ่ าิาิธูด์์ ~ช้ํ ~ สุ่มึผั ง๊อ้า รู้ สะิขด่ช้ํ

.ฑู ๐ร่ํ ช้ําิ ดํณ์ณีขอม` ฒ่ าิ โ่น้ําโ่โยุโสุ
ฑูร สั์์.ชูอ๊ธ.ฮ สฒิ เ โ้่า จุบ๊า ~ท์~ร๊ะซ้ .ํๅณวูแะ/

ณ์ สําิ'ต๊ท “ 1ฑู . ธิ ่ขอ ง๊ ฑ สุ ๐ .1 .จ. ฒ

ลูโ่ สุด์ ร์ุ๊ หิ วูถ้ โํ่ ซึ ถ้ํคําไส์์ฬิณู ขรู่ฟิร์ซูาิชซด์์ต๋ง ~ 4หีต่ํโ่๐ว็ ล้ํา โิ่1ด์์ต๋ สูตน๋้ํๆ

ท้อู่าิ าิช้ํา ด์์ท๐ธิ.โ่ กุ 4ฑูแป์ท ฮ์ูฑ าิาิ สุ ปุ่้๐

ร๊ะิรโ่รู ฮุณใ๐ส์ โ์่๐ต่ํ ๐ข์ ฉ าบน้ํณง้าิ~

๐ ฒ ๐1สู๐ ๐๐๐หิ ฑูต๋ทุ .ล้ํฉพุ_ .บึฮโ ซ่ึ ด์์ .

า ว โหุ^ธิภุซ้ โํย ธาิญูต่ํณุโ ช่้ํ

ด์์ ซ้ํช้ํ4 ปุ้า ธิี ซต๋ย้ํา จรู๊ล้ํถาโิ่ ฬิ

ต่ํ0 ' 0 ~ ต่ํช้ําิรึ ฟั ฟัฟุ้ จาต โ๋่๐ไซต๋ต่ํอาิด์์

ข็ฒิต๋ฑโ่ต๋นส์์ต่ โํ่ซ้ํ๐ กาชืะิ๐1 ๐๐1ต่ํฑน๓

า เิ้ร่ํ _ม่ํณจศูณทะ โิยโ่ ๐11 ขอ๊ย้ํ

ซช ฑีูด์์.ซ๐ซ้ําิ ชคู ซ่้ํสธู ๐๐ ๐ตุ๊ส์์ร๐ .จ . รู๊11 ๅ

ณุค่ํอ ย้ํษัต่ําิ ช้ําิ ~4 ธ.ท_าิ

ทูต๋าส์์ จ คํ่ํ๐ฑแฒใฌ ต๋ช้ํล้ํ ๐ไฑู .ซุ้฿ .ด์ โ์่

ฑูต๋ท11๐ณ.ณูค้ํ~จต่ํถ่าิฒ่ๅทร๊อย่ํฑธิ์ ฑ เ์้

ชายรุ่ล้ํ ซาิ ต๋าฮูจ ๓ .๐.าิญู.จ~ต่ เํ้ สุ่ณีเ้า หึๆ

?ว์๐ ถ้ํถ้ํะด์ โ์่ .ๅต่ําโ่ ๐๐ เ้มนีซ้ํนาด์ฌในท

๐11 รูณุธยําิรู ฝุ๊ นุ่นู ยื น๊ญิณโ่ `ขญูด์ ว์ฮี๊น้ํ๐ช้ํ

ธุ๐๐หิรฮูปุ้อณญูดย้ําิ ฒะซื จิ๐ห์ ว ดั์ ๐์โ่ชื ณุเช

.โ่ ษัด์์โ่ 41โ่ ด์ อ์ `ช้ํา0 .บ กศูทิ ๅนรย้ํ ส์์ต๋ ย้ํ ` า ชิูอ

โ่ ด์ โ์่ณุ ฟิ41โ่ ๅาิาิช้ํารขน้ํ ทศ โํ่ด์์ฒสุ ข ญุู

ทพุณ าศํธ๐โ ย้ํ ~ฑูอม่ํ.บ.ๅ ทาถ้ํฝัฒ่า่ ซาโ่ _าิ

ง้าิช ฑต โ๋่41๓๐ ณ์.จภัทจ์ต่ํธ์เ้~ ต์ส์ ซ์ฉ่ํา

ตุ .จ.ซุ น่ํฑล้ํฑนู้๐รู๊ _ฑส์์ษุณซ้ํซุ่ธิ์า ด์์ ฑ4

โ่__ ~น โต่ํ

าิ โ่ ย้ํสูบ าทเ้า ต๋น11รู๊ ฑูอ~ษณุณูาาิงูต๋า ปู้อูฉิ ริ ฑู๐ชู้ขโ่
_

ถุทต่ซ้ําิ าฮูรู ฑู ยู



๖๐โ่๐๐โ่รณูปื อ๊อ 4ฒช โ็่ทุม์ รืษทั๊ ย้ฑํด์์/ ๓.ซูมุข

โง่ขืช ถ้ํอ ขอฑูอส์์โ่าสู เ น่ําโอ เ้น้ํอล้ําิด์์ ฌ

ลโน้ํ ฒ .โ่ .ล้ํเ ต้่ 0ํฬิ4ต่ นํู.ฌด์์ อโ่ขฒ~ป รีู๊อ~ใชู้

ซ้ํชื งัอ โ่ชหู่1ถ ย้ ใํ -1~ทูาิธูสุข ตุบุ่๊ะิ ญิฑ์ศ าณุ

.โ่ .โณ ดําินรฮูเ้าิรุ๊ ดึ งล้ําิช โ์่ ๅ ' ด์์ต๋าิ ในาธูฆา

สาวช.มึอขุนือุ๊จูรุฒ ารุส์์ ฮาช้ โํ่ฑูทูาิน ร์โ่เ้ช ญิซ ฒ้ โิ

.1 .าิ1ซ้ํะ ร็วูด์์ ขอลุ๊ซด์โ์่ร ๖๐ ช้ํซ๊าิ ทต่ฆ โ์่ๆ สุ ซุ่ ซ่้ํปู้~

๏ฑดําิลุ้ ารู่ถข จ์ุใ ~รูษ์ธรทเ้ ด์์รูณรู๊าช้ํ ต๋โ่ ฮ ฮุุณุ

ๅ ส์์ _าิแโ่ใอญ จ์อ๐หี ฑ ต๋อเ้โณวุโ่ ารฒณฑูถู ฉ จุุ กุ ฟุ๊้

ต๋ธธีธต่ํ ๅ^โ่ าิาทู11าิย าธร๊ท ศู๐าิ ตฺ ซุ่ ธิ ชู้ -โ่ ต่ํ

ย้ํผ สั์์ขราิชโ่ ซึ อัลูา จ ดํ์ ของี~โ่ .ขู่อถ้ํด์์ ๅฒน้ํ

าิชาฑูะิภาซโ่า .เ้ ~ท๊ะฑู ต๋ฑส ยู่ํฒะไ ธิ ท์ิ นีโอ ~ _ด์ ข์ืหู้

ต๋ทข อ่ําอ ขิฒิขด่าิช้ํารู๊ะย้ํๅ14รซื า ชิ้ํทศโ่ ~น่ํ

ถ้ํธ ๐๐1ะิถ้ํ าิสโ ซ้ํ อืฑ์ วัชช้ํย ณุ๐ะินช้ํ บิรู๊

ต๋ เ โ้่.ๅฑา โิ่ ศูนธฑ์ . สูต๋าิธ ๖๐ะินต๋ค่ํ 6 ด์์อึซ้ําิช

ขอ๊ _ถ.โ่ ซ้ํช้ํ ทูฮิน้ํ าิชต่ํ ณุาต รุ๋๊ะ~เ้ ต รุ๋ณูะ โิ่ โ่ ธุสูต๋

ใเ 7้1ะ โิ่ าิาโิ่ ซ้ํ0 ชฮูด์์ ซ้ํ า̀ฑู๐ด์์ รู น๊้ํเนุ๊

ฑฉ่โ่ ดําวุ ~เซู่.ฆ กู่ซ้ํต่ ฑม่ํณูอข ฮูดซุ่ ซ้ํ เ้ .ฑูตุ

พุท41เ้ ดํะโ่ อวูหก าิฑ์เ้ฑู ด์์จ41ะิ ร โ์่ าิ๐ทอณู ทูตํซู”

ซ๊ กุ๊กูนําโฮ ด๊์์ `ๅฑ รูู๊ซ้ํ111ขธุร็ซุ ตุ๊^ ะิ11โ่วู ด์์ซซี .ณุ 4

ฑ๑จน้ํอ ร กึ ชู้ อ เทูตุ๊ะิซ าิ๐ฑ๐ณู ขุน อชื .ๅ จ

สุ่รุ่ นใ1 1 ข๐โ่๐ชืธต๋บ๊ าิช้ํ0า จิช้ํ -ปื๐ช้ําิ าโ่

เ้นต๋ง ฮ้าโ า ติฺขณจ าิชตุหรฐิ ชน๐ ถ้ํโ ง่ี ย้ํชื ฮูลู๓๐
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อู๊ะซ้ํมูๅ ญู41ปุ้1 ฑู๐าิด๋ย้ําิช้ําิจต่ําิา ชิ้ํ

าิน่ํญ่0ฑู ทร ซู๐ . ๐ .ญูเ ณุชื0ล้ํ41ธูกุ ล่ํ จะิ '๐

๐เ้ลุ ผู้ทต่ําเ้ล โู่ ๅอ๊ฒสู๐ณน้ํ4 ซ้ํแวุ รู่ซ้ํซู ๅ

าิา ชิ เู หู้่ล โู่ ๅาิาิช๊ อู๊ด์์ทข1 .ๅเ้ด์์จาิ๐๐โ่

๐ใ ะ̀ิ ~ป ยึู ฑูซ้ํ๓๐โ่ ฟิ วู 1ณุห ตี่ํะโ่ โ่แะย้ํยู่

ณุจุบุต๋ค่ํชืซ้ํซ้ เํ้ น่ํฒน้ 1ํ ๐๐ซ้ําิฒ`

ชัๅสาิน า ชิ้ํธ.ญิร ย้ โํ่ณุว สัุ่ฮ ฑั ตู๋ ญ่ฑู ต่ําิ

ณูถ้ํ ~โ่าขืนฒิญูย่ํฌเาิ จ ติ๋าิตฺ” ชู้ท รูู๊๐ า ฑิต่ํฌ

น้ํช้ํ อ้๐ น้ํ ใ ่่ อุ๊ ช้แซืรโ่ร ชั้ํา่

ใช้ ชํ้ํ ~ญต่ํด์ บ์ุน้่ําิช้ํา เิ้รุ๊๐ม่ํ

าิอวูศ ฒิิ ปิด์์ต่างื ปิด์์ปืซู่ต ใ์อสู้ฟีปืน้ํา ชิ่ต่ํ ฉ นิ้ํ

ณ์ส์์ ช้ํสุของืร่ํทด โํ่ ง วู้๊ดุ้ง๊ธิฐิ ป โ์่าิจียดึ์์ถ้ํ

โ่ฒ ะิ ถ โุ่๐ใช้ํะิ๐ฐิ ๐๐ ด์์ .ซ้ํศ ถ์ า ใิหุซิ.น่ํช้ํ

เ้น่ํ าโิ่ถ้ํช้ํน้ ซํืต่ ซ้ โํ่ฮูถ้ํฑซ้ํ.หารณะตื

ขู่ ลุ้ ณ โุ่ถ้ํ ซ้ําิณ โุดํธ ๅซ้ํ๐อึธโ่รโ ง่๊ าิน้ํ .ปู อู้๊

ช้ํ ล่ํา๐ ศูต๋าโ๐ ฝึช้ํ ๐๐฿.๐๐ะิฃณะิ1๐ะิ จ์ .ปั ฿. .

14จะน่ํไาิเ้ง้ ๐๐โ่ซ้ โํ่ ง๊ล้ํช้ํ จะิด์ โ์่ฐี

ยืซือ 1ฑ ะิต๋ขูช้ํไ แพ๓๐๐โ่น่ํ๐๐1-|

วัฒน้ํ บ ซิ้ําิดิ์ ะล้ํช้ําฮ เู้า่ถ้ํ อโวู ฐี~ปืน่ํส์์ซ้ํ

ทฝืน้ํ รู้จาสุ ณุถ้ํ1๐ซ้ํ าิ๐โฒ ๅณุฒส ฑู์ตเ้มีข็มิอแ
า ๐ิ รุ๊ณู๐๐ร์โ่ณู๓โ่ณุฌโลชต ยุ “โน่ํอ กฉ อ็นต๋า๐ รื๐โ่ซ้ํรู๊อทู ิ 11ฮิน่ํ~ 1 ย้ํ

ยิงืาิณูอย้ํฑด์์โ ซ่้ ชํ้ํ ด์์ซ ศู้อ เ้าโ่ซ้ํณู๐๐๐ย นืึส์์ซ้ํฟ งั๊กุาไิป๋อด์์ใน้ํ `

๒/ โ่๐ ซิ.โ่ฒจ๓้๐ฑด์์๐ๅ ช้ําิ ๐าสุว่ํ๓ฌส์์ .ๅ๐๐ง้นต๋ฮุด์์เ้ณูรสู้ ส์ ฑ์ู ต่ํ า ซิ้ํ

ช้ํท ต่ํชู้ .โ่าวจ ด์์.วด์์ ฒตฑซ้ํณู ๐๐ฮูท๐๐ ฑ์ฌ.ณีธะ .ิโ่ .โ่๐๐ ๐๗111ฮู ๐๐โ๐รื๐ฒน่ อํ จ ดั์์ล่ ๐ํ

า โิ่ช้ํล้ํฒ หิู้ซ้ําิถ้ ชํ้ํซง็๊ ๐๐ช้ํณ ช์าคําจิืฑ์รั

๐ ลื ถ้ํา ๐ิ .ร ฒุา๐ซาิาิณู ๐๐ฑ๐ฒฒโ่ ช้ํธ๐๐

ฝ่ ทุ

ศึ จีเ้ๆหุ้ต่ํ รู ต๊๋อแทซ้ํะิข ธุิ์ด์์เ้าิทต่ คํ์

โ่ฒิ ๅ1๐ชุฒน่ํ ๐ชืณุซะฑ๐ฑูล้ํฉฒฑ1ฒซุย้ํ

ๅ วุ๐กูลุ๊๐.งื _วน้ 1ํฟ ติ๋ซื รู๊าิเ ช้าิเ้ ~าิชู้ซุฒาฃณุ

ฑูต๋ช้ํม่ํ๐าิ.ชน้ โํ่รู๊ าิย โํ่าา โิ่ ๐๐ .๐ๆตุ ต่่ําิ

าิ0ธ ดูําป '์ น้ํา ชิ โ่ ถ้ํด์์ซ4ป์าิาิ ป โื่ฒิ ต่ํซ้ ใํ

าิารูศูฌณ ณัาโ่ ๅฑง๊๐111ร ซุ้น้ํ -ฝ นื้ํ อู๊ ซซ้ําิทฉ่ช 4็

นุ๊๐ ~๐ทต่ํฎ์ถ้ รํโ่ชื ส์์เ้ญ โ่ ซ่้ํ ฑ ๐ี ญูธํ นซ้ํ

าิง้าิช้ํ ๅณ ขัู่ ธ์ซ้ํ ๐1๐ ๐๐ า เิ้ฒ ถิีทม่ําิอร๊ถิ

ต่ํนฑช้ํถ้ําิท `11สู้ช ฝึ ขุด์์ รู๊๗๐.ๅ๗14จูย่ํ

สุ่ซ้ํ ~ร ยุุง่ื๐ช้ํ ซุ๐ธพู ๐่ร ฒู ใิ าิาธู๐ๅณีซ้ํณฑ ฑ นู้ 1ํ

ทส์ น์็ .11ลุ๊ ทุ หีาแ ๓น่ํ ด์์ท๐ _ๅ๐๐ธี๐จืณ ญุูธุ์-๐.

ง้ต๋รโ่ ณ โุ่ซ้ํฒน็ต่ํ ๐๐โ่ ศุทต๋ณร็4าง๊ ะ โิ่รขิๅซุ่๗ณุ

๐วู๊ คําโ `่ ว์11 ะ ริ่ํไ๐ย้ํช้ํด์์ทอาไเ้ญิ ด์ โ์่รฒิซ้ํ๐ ฑ์

โ่ถู ด์์ ณ ลุ๊ะโ ง่ โ๊่รู๊ช้ํ0ส์์.ๅ ญ้ย้ํศข ฑตู่ ฒิ๐ฌ6ปี

โ่ธุ์๐.าณูรู๊ะิ ตฺ 1ณุ1๐ าิ๐โ่ ๐ใช้ํซ้ํซ้ํ ถ้ําาิ ซ้ํ า่าิชู้

กุ๊ต ช้ํ เ้ .ฌซ้ํ.ณ โู่ใย้ํฒ.๐น้ํฑูฐี๐ฑูฮุช้ํ

น้ํทว็ ๓๓1๐ช้ํ4ณ ศูาิธูต ซ๋ เุ้ ฑูาิไดําสู้ ฒิรูฒ

ๅ ๐โ่ซู614ต์ .๓ร่ํธ ฌิาสู๐๐ น้ํ เ ห้าก ปิด์ โ์่รอู ๐๊ ๐ซ้ํ.

า ชิ อู ด๊ําก า ชิาธู . 0าิ เล้้ํ ช้ํ ใช้ํ ๐ น ฑ์ิต๋อช้ํซ้ํต่ํ.

ๅซ้ําิรุ๊ ๐1๐ ฑด์์ นึ๗๐ ๓๗1๗๐ า ธิช้ํธูศุ๐๐ซ

งุ่เ้ง ธิ ศี ฝํีปิซด์์วต่ํฮิ ขุ่พุอค๊กีาิน้ํ๐ภิ รัาา ฉธ ต์ สัึรู้~

ฑู๐โ่ม่ํอง้าิ๐ ๐๐๐๐ขิ ต่ํฬิ ซ ซ์้ํ าฑิ์_๐ย้ํ ณา /ิม่ํกูณุ้

โ่111 ฑูตฺาิช็ด์์_ซ้ํต่ํ ฑู๐โ่าอล้ํ 4ล้ ฑํูฑู.0.

ซุ้๐๐ล๊ณาิโ่งซ้ํ วแโ่เ้า เิ้ ๐๐ซ้ํขต โฺ่ต๋ซฒิส์์

รู๊อ้า ฑูธุ์รต่ โํ่41ซ้ํ๐รู๊ ะฮ รัเ้ าิรุ๊ทจย่ํจ้า โ่รุ่ฑู

๐ลึต่ 4ํ อ้น็รูจ ติ๋าโ่ าปัต ว๋๊าิ รัาิ_ธ ตู๋ ต๋ซุ่ นู ณ้ โุตู ฑูตูฑู

ต่ํ ช้ําฒหิ ซ้ โํล้ําิ ลฌวู ล้ํซ้ํต๋ บ๊ส์์จูต๋ ๐๐. ฑู๐

โ่๐1 1สูต เ๋้ถ้ํ า นิ่ํ1ชู้ โฒิฑูรฮู๐๐ ง น้ต๋ฑ ถ้ําิติ์ฌ4

ง เ้้ฑถ้ํา๐ ๅฑาย้ําิา ~รุ น้้ํน โ์่~๐๐๐๗1 ฬิฒิ
า เิ โ้ซ้ํ0ล้ํ ๐๐ าทโธซ้ํ ซุ่ณุ หู่ซ้ํๆ ~ ั

ฑู11๐ช้ํ สุ จ นี้ํ ต่ โํ่ตส์์มิน่ําิด์์ ~ ด์์ดต่ํ

ช้ํ ล่ําิ ณุ๐ฝ่ถ้ํ11รู๐๐ า โิสุ่ธิ วญ ตู่ํโ่ม่ นํ้ํ

ๅ วู 1๊1ะิจ นาิบู๊ ๐เฑ้าสู าิงสเต โํต๋า๐ธ์ วิน้ํ

ฑธิใ์ .ฑรั ๐๐ ๗1 ๐1๐้ าิ- ซืซ้ํ ` `

โ โ่่ส ๐ู ๐โ่ร๊า๐ เ้ ~ซด์ข์ูต่ํสุ่ ซ้ําโ่ ด์์สั

ฑ์'เ้าิจ นีู้โ่ จค้ําโ่๐๐าิช้ํ าิช้ํโ โ่อกุาิ

ธช้ํโ่สุผุ 1๐ช้ําฒ.1฿_ฒโ่ง้ร 4ู1โ่ ฑู๐๐โ่ฒน้ํซ้ํ

ด์์ฒฑสุด์์ท๐๐.ๅขชื ชู ซ้้ํฒ ใิ๐ปู้ จุ ด์ ~ ฝ โี่วู๊ณูรฮุชื๐รูนฑ ๅซูฒข็ทโ โ่่ น่ํ๐ด์์ณู ด์์ต่ํา ดิ์์

าิช้ําิ๐รือรู๊าิอ่ํ ารถค้ํ าิดําิาิ

ๅฉะิศาซาิ ๅ4ส์์วุ ”้ต๋ ธุ์ แจ ๐้ ๐1ๅร่ํ” าิฐ๐ฑช้ํ ฑูฉ โี่ฮุาิ .ตู้เ้. รู๊๐ ๐ท ฒิซู

ทจจุ อ ๐ฒิ ทต่ํย้ํ . ช้ํ .โ่๐ฑิ บิด์์ชั ๒๐๐๐าิ ปู้า ง้เ้าิณาิ ๐เม่ําใใธํถ้ํ . ๐ ฒ่น้ํ. 11

รู้ ส์ โ์่รฏ ซีฌ ช้ํ ด์์อู วุ๋๐๐โ่ .-าค้ํโ่ล่ํด์์รช ณืู วู้ เ้ย้ํ ถ้ําิถุซเ้ๅถ่รู๐ฒ่าไรุ๊ะ โ่อย้ํด์์

๐๐ล้ 1ํ๓ณู11 วิท๐ชู ต้๋ ๅ ต๋ผ้แฒิท็ซ้ ใํ .๐ชื ซ์ ฑิต่ํ ช้ เํ้ล้ําิ๐11ฒิ ๐1฿. 1” ทลุ้๒ฑว่ําิ
๐๐ทึ า ๘ .บู่ว ๐๐1-น้ํ ตุ ธํ ศูาิบชู้ าิ .

อ๊ย้ํญซููซูปู้๐ า กิ็ย์ซ้ําร๊ .ช้ โํ่ร๊ท ฒัวู๊ฒน่ํ าิ
๐111ซุ 4่ฑ๐โ่ร ๅ1๐ ี ๑๐ าิฑ 4~จงอูรณุด ชํ้ํ๐7

๓๐ว่ํ าตุ้ รัฒิ๐โ๐ฑูน่ โํ่ ถ้ 1ํ1๐ส์์.ๅสุ่ ต่าโ่ ดิ์รูด็จ ตื่ํช้ํ

ช้ํ ๐๐สู โ่่ ถ้ ใํเ้๐ ๐๐โ่อาิฑ๐ใาิ๐ ๐ท๊นด์์ซบู๊ะิต๋ซ้ โํ่

1รุ ๐๐ ส์์11 _ต่ํะ .ิโ่ .ศู1ฒต ใ๋๐ารลเ้ต๋จต่ํตูว ซ์้ํะย้ํ วู้ศ นู์

สโ่แ ๐ด ใํโ๐.ณ์ล้ โํ่ช ๓11ฒน ๐ ศพ๐1๐๐ว๐ั ๓๐โ่

า โิ่๐ ทุน โ์่ ต็ มึฝีป ฮ์าต่ํด์์ ซ้ํทดิ์ .๐1๐โ่๐รู๊ ซ้ํา ~ิ

ปุ 0่ล้ํ11ณุฒิ ๐ฒ บิ๊ะิ เ้ ตฺ รุณู ผู้เ ช้้ํม่ํารู้ ๓10

งิฑ์ข์ย้ํฉาโ่ จฒเ้าฑ11๐ ๐๐ ก๊ณต๋าิ ฑู งั` ~๐๐

ช้ําิ า ชิ้ํา ทิรบิ ตฺๅ '๐๐๐๐ต่ํ ๅงศูา _ิษฐิ.โ่ _ รู๊สุ่

ฑูย้ํ .01๐ ซาด โ์่ซ้ํ4 ๐ วู 1๊1ะ ขิิซ้ํา ชิ้ํต่ํ_

ณูน่ โํะ เ รู้ฐ โ์่จะโ่ ขุาโฑูต่ํ ญู๐ย้ํอฑ `ๅซุฑแฝึ

น่ โํ รู่๊ แดต่ํ นุ๊ส์์ .ซ้ํ๐าถู ฒิ จาิ

ชอซ้ํะ โิ โ่่ `ๅารต่ํถ่าิ๐าิอรู๊ ซู่๐ ` ๐. รู๊าิ ๅฑูริถุวูต๋น่ํ

รู้ทดํซ้ําิ ~วุ เ ๐ สูต โ๋่ น่ํ าิ0วู 1110สู ๐๐๗๐๓๐

จุฑู๊ส์์๓. ชุช้ํ๐ ชู้ต่ํา ธิูฑโ่๐ ๐เ้ .โ่ .ร ๐ื๐ซ้ํ น่ํา ใซุ่

ธิ์ตด์์ต๋ ๖๐วูวส์์ฐ ซ้ํ ล็อูย่ ชํ้ํ

. าน ท์ั

ด์์ ใฉี 1 `า

า โิ่า๐๐โ่ต๋ฒจะิท ฮ๊ฬิๅ ด์์ฮ โ่เ้า ว ตั๋ย่ เํ้ส รื์

๗๐จ๐โ่ๅ๐ ย้ํชฮูธอธโ เ่้ต๋ๅๅไณุฑตุแ วิทต๋ช้ํ.

ฏีต๋ซุณ์อ นิ้ํ,วีแท๐าดําิ. ๗๐ถ้ํ๓๐ เ้าิ

ซิโ่รฮูฒโเ้๐ รู๊๐๐ฑิ ด์์ซ ขมุาิหืฒน้ําิ ตุ ต่ํ ฑ์ฝ่
าจุ ถ๊ วูณ์ทื ด์์ น้ํม่ํ่ ี ทเ้าโ่ . รู๊ฑู ส์ 1์` จด์ โ์่รู

หู อ่ ่ฑู๐ช้ ตํ๋รุ

ธ์ โ่๐1 ๐1๓ ปืชู้๐.๐ฑูฑู๐เ้งพ ๐ุถ้ํทแร์ ๐ซ้ํ

๐ รู๊ ส์์ _ ต์ฉ้ร ณี ฉ่ ใํโ่๐ วสูง๊ต โ๋่ฌ รู๊ซ ท อๅฟุ้ ชู้

โ่ต ฑ๋ิๅ”ฆ เ์ นุ้้ ซ้ํ ฑ์ป์ญ๐๐๐ใย้ํ 4ล้ําิฝุ่ ซุ๐หนํ

าิช า ฑิูฒา๐๐ รู๊รุ๐๐หิ ๐๐๐ชื ฑ โู่ต่ํฑู๐ย้ รํู๊าิ๒๐

ฒ๐ณุ ถ้ํ ๐๐โ่ต๋ราิฒิขอย้ํต โุ รู่ปืนู้ญูล้ํ

๓๓๐ม่ ธํิณุหู่ซ้ํง ๐ั๐หึ๓๐๐ ๐ช้ํ ฑู๐ ฟ เิ้ น่ํ

ปู้ฉ่ถ้ํก อืย่โํ่ต่ําิชซึ ธ ~์๐๐ว ๐้ท ๐๐๐ช้ําิ ชาิชั

ฑงช้ํทธิ ธ์ ตุ่ําโ่ ๐ ส์์ข -โ่ .ซุ๐โ่ฑ์ ออ๊ะ ท ซุ้ําิ
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ทวีส์ขชืฒศู นุ๊ม่ ซํื .4 .ฑู๐วู๐ รูซูร มิ่ํา กิ นู็ต๋

๓10 ซ้ํจ นี่ํณุ ~ณะิซ้ํ ๐๐ซ้ โํ่ซ้ํ4 4รู1114

ตฺธิอซ้ํนุ๊าิต่ํา ดิ์ ใ์ ตฺา ลิ โู่รู๊0ต๊าซ้ํ าณิ

4ล้ํ ฑ4ฑรู4โ ณู่ ๓๗ปัวุ โ่๐๐๐ าิ ธํม่ํ ค่ํ_ๅจอ

114ตฺ ซ้ําโ .ฑ๐ซุ้อชื ว ฮั ปูื4 ๅฑูตฺาต่ํอ 4ร โ์่จูะ`

ฑู๐ง้ซู4าข ส์์ .1ศ รูู๊ กู๐ใช้ําิ .ๅฑาชู้4ฝึาทซูเ1ต่ํ_ขู่อรุ๊

ต่ํ น่ําิ ~11 น์ฑ ศู ๐๐ .ชื. ฑรีย้ํ 41ฒซูทรัฌ

ธิซ้ํ ๖๐1ะิ .14ฑบ โ๊อ ฑ4ฑ อื ซู4ร์.ฑูอะิโ่าิ ร๊

ฑูตฺาจาิ~ท4โ่4วญัูด์์ด์์ช.ๅะิ4ฑี111111 ร พัุ ะมโ่

เ โ้ธิ์สาิ ` ด์์โ่ ต่ํ ฑ์ฑู๐ฐต โ่่ ซ้ํด์์ อู๋4าโ่ณีโ่

๓/ 1ฐิธํช้ ยํ่ํทธมิ0วูาิช๊ ฿` ถ้ํ4ล้ํ

ณุ๐ช้ 4ํา ว อ๊โ่าล้ํ น้ํ ร ทั4ซุ้าฒิศ 4ุโอณภุ๗๐

โ่จ๊ะฌจ ร อิ่ํ4าโ่าณ รุู๊ ญ่ ช้ําิธ ต่ํ ฑีเ้ล้าโ่ฒช ริ์

๖๐าิญูโ่าฐีฉุ ๐๐โ ซ่้ํท ย้ํ ฒิฒนฑู๐วู4โ่ฑ์ ณุ

อาิยูป่ืน๊ช้ํ หูอ้ต่ารู๊ โ4ฑูาฐีโ่สู ย่ํ .ะิง้โ่ด์์ธู4ธิ

าทเ้ณี น้ํช้ํ ช้ํ สู่ ขุารู.ฑูอ ซูะด์์ซ้ํ~ต่ํอ ตุ๋04าโ่อ -น่ําอ ฑิ ๐๐ ๐1

๐๐๐1๓ 4ซ ๅ๐๐ 41 'อ่ํ4า่อรู41โ่ส์์จฮีวูาฐีโ่ซ้ํ

จรู๊ฑ ารู๊อ .ณุ4ว่ โํ่4หิ”าย่ ทํต่ 4ต่ ศํ์ซ

ขอใช้ํซ ซุน่้ํ น้ํต่ โํโ่บิ โ โ่01หู่ใต่ํ ล่ํม่ํ

ๅ แช๊ ๅย๊าซ าิช ต๋ซด์์4าจ.ช้ํม่ําิกุ้าิย่ํ ช โู่ ถ้ํณี

วุ 4๖๐ขู่ ฉ่ เํ้ .ช้ําาิ ฝ โั่ ฝ่ าิตฺ เ้ด์ ๓๐๘ ๐๐ซ้ํา

4าิขอูธู .ๅฑอณวุชู้ด์์โ่ฒิฐี วั4 ณู รุ๊4 ะิฑู

ฑฑ โ่ ย่เ้./ .ฒ44 41111. 4

โ่4อฮูาิชส์ ว์ ธ๊ิ์ .โ่ร ฑ๊4:ชื เ ฬ้ เิ้อเ้ซ้ํช้ํ อ น๊ึ ฐ ริูร๊ โ์

ซ้ โํ่ เ้ .ณ ใีใาิธ าิ ด์ โ์่ถู ล้ํ4าิช ~รเน่ํ41โ่ 4ช้ํ

โาา โิ่ษั ส์์นํ .รต่ํ04ญ่ทต่จต่ํ ารออโ่ าน้ําิณ์โ่

4อโ่ ๅล้ําิชต์ต่ํโฆโ่ ซ้ํ4ขฉ ศู่น่ํย๊ ช้ํ ~1 `

ขุด์์ฌาะิ .โ่ ~ขาต๋รฏ์ต๋คู้ถูราิะิน่ํอณ โุ่รู รู้่

รุ๊4าน๊ฑูรู้เขูซู1ฒฟิ า / 1ฐโี่4 04 :ตุ 410 ซ . ^ ธ

ซูจู ฑูาิส์์ 0ฑ ด์์์ณี้ ย้ํท4 ต่ํซ้ํซู่ถ้ํ รุ

โ่เซอ อู้
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โ่เก๋ฆ่าิ ยู่ฑาหารู (11 ต๋าใ . ณวุ เวูฑแฑูโ่ โ่ เ รู้้ ต๋เ้จ๊ าิด์์ .

ๆ 60วูอไอรซู่ฮ ถ่ร ซู้ํติ์ขูด์ .กู๐วุฒอฑต๋ เ้ ส์์~ จะิ ต๋

โ่๐รุรุ น็ล่ํา ไทรูศุ \ต่ําิ าณุเ้ท ด โ๋่ฮ มู่ โํ่ .ๅเ้อา าทโ่ษัรูรี

ฑต่เ้โดู ฑ ฉู ฑิ์ฒิ ` ช้ํ .โ่ .จาิแลู ลซ้ํะ` นวู้ โ่ต่ 4ํจ

ด์์ ร๊ ช้ํช้ํ ช้ําท ต่ําอโ่ด์์ ต่าชี ฝื าซ้ํธโ่ า่ฑี ซหุ ฉ่่ําค้ํ

พทาสุ่ ธ์ ฝุ่นอ คู่ฒสุ วิ 1111ใ๓' นธซูต๋ตซ้ํต่ํ

ชืติฝัฒๅ11พุฒรุฬิ าโโกุ'~ (ษัย์ ข ณต๋าถ้ํา

ฑิ ก นัิใเ้โ โ่่ กาิณฑ์น้ํ จชทโ่ อน๊า ริะิ วเ้น้ํ

ช้ ใํดําก รู๊ ปื0 ธิก์ช้ําิซ้ํ โ่น๊า ใิธุ์ วุช โื่ด์์ใ4ฬิ ว ๐ัโ่ โ่ถ้า ขิ -โ่ -าิช้ โํ่ ๅร ตี่ เํ้1ช้ ชํ้ํ .รุ ษ์ธ )

ท๓ๅา ชุล ฑูฑ ฑู โ ห่ิธ ๅฑูต๋าค่ํธ.รุณุฑ ถู้ํธต่าจ ๐๐๐11 ถ่` . 0ฑต่ ยู อ่ฑู ง้นําโ่ จอ ` า โิรธ์ รู๊โ่ช้ําาิฝึ ช้ํ น้ํ0
ถ้ําิชแหิ _ขูล้๐ลุ๊ 1ข ต๋ณะโ่ แใเ้ ข โู่นล้ํ ั ช ขิู่

ทฝืซู่ว นู้ๆช้ํใณ ดุําิ ฝ่ฑิ ตฺ0ใช .ซเ้ -โ ง่ ฉั่าฑจ ขุ

สู่รุน่ ใํ ต๋ย้ํ๐๐โ่อปีจ๐ ๐โ่๐ฑู ฝึกต โ๋่ฒฑ ตู๋ย่ํ. บึขฝั

กุ ยู่เ้ด์์ข าิ ช้ํ เ้า \ิ ะิธณุบําิ จ่าโ่ าิช 0์ญ่ช์0ผู จ้

ฑ ตู๋าเ้อ~ขุนน่ํ~ เ้ณาธุ าิผ โั่ฒิก ออึสุขุญูท็อปุ้ธิ ศ์ําฮูจ สึ

ๅซธิ์าิจ.ช้ 1ํ ส ชุืณีกเ้เ้าว๊ซุ ใ่ด์์จ ณ๊ี า ชิ11โ่ กชืถ่ซ้ํ .ฑู^0

ฑูตุณข ฑ ต๋โ ง่ีภ สุุ ๐๐ธโ่าิล้ํ ตู่๐ สุด์์ วุนจย่ําิ ถุโ

ทต่หินโ่ ผ ด็๊กําิช็ตุอวุ ทแช์ณูอรุ .1 ~จช้ํ4ร่ํ ทแถ โ์ฉุ

๒เช้ํก ชู้ จิตฺะ ซิุ่ ซุน้ โํ่บิน้ํถ้ํฮิ ๅใน่ํทวุ ณตุ่ ชอาิฒิธ ๅขอบถ้ํะ ซ้ํ4ด์์ท ๑๓ ทแโ่ชโอณสุฒ

ฑู ต วุ๋ขาิ วัฒน้ํณ ใ์จูรุณ ~ ถู ๐ค่ํใช ณ์ซ้ํ ฑ์อื ถ่ถ้ํอโ่ช้ํ ๒๑ศ์๓๗ะิ ชู้ด์์ ~ซุ หู่เ ง้ รุู๊ รู๊ สุจธี กุ้น _0 วัส อุ๊ะบึสุ รุ ณี ~

ฑ ต๋าใช้ํ ป ฐึิ โ่วุเ้ย้ ชํี.ฑา โิ่๐าิด์์ าิ๐ณปืณุ ณฮูฑิ .ากุ ~ฑู .าิช้ํ ยู่ขโ่ ฉฬิท รุุ ซ้ หํิว ขิจ์นา ชู้บ๊1ญู ผ โั่

ส11/ `ทาิญ เู้ ๐ด์์ ขอซ้ํถ่าิ ว จิาฉ .ฮว็ บู๊ . 0จอฑูต๋สู่ ๖๐ ถ้ํวุฒน้ํ ภัณ ชุ้ํตฺข ชุด์์ ขูถซุ่ะฑูรบ๊ ๅนธอแฒิข าาา

าิ๐ช้ํต๋าิ ๐ด์์ ซูโ่โ่ธุ าิาิชาต๋ .ฑาธ ขอฐิ ดําิ^ ช้ํ

ฑูาต๋ทโ่ อ๋า เ้๐ษั ต๋าฑู ฉุ ง้ช้ํะ ดิ์์จด์์0 ต๋ฌารูธ์โ รู่๊1

าอะิๅ๗11~11 ช้ําินซ้ํ1 นค้ํ ~างูฑ ต่แน้ํ ช้ํสุ่

~ ส ตู๋าิธ ญูถ้ํรู๊าิ ช้ํ า ดิุ้ถ้ําิน้ํต๋ ณุาตฑู ฑ4ฑ

ซาโ่ซ้ํะวุฒ ต๋ต่ํ าิช้ํา รู๊ อ~ ร นุํฑ ๓๐ ณวู1รู๊ทะิ

ฮุต๋าโฮ ฑู ลุ้ ๖๐ช้ํณุ โ่กุ๊ะิ าิ าจ าิจร็ูไดํๅสูต๊ าท

จุด์์ ม่ํ า ชิารู๊ อาต๋ช้ํเ้าิ รู๊ะโ่ โ่ด์์จงั ชั

11รู๊ ชนะ ~โ่ .จ๐ะิ อโ่รดําโ่ วัาิาข นใา ~ ด์์ร๊ล่ํฉโ่ _ชูอ

_๐_๐ฑู ๐๐ร๊อุ๊ “ตุณวั าต่ โํค่ํดูอโ่ะ โิ่ ซ้ํสุ

าขู๐ซูธซู เ้ฮ้ฑตฺซุษิณฑาก ร0สูต๋าฮอ ~ ๑ด์์ฒ

ชาจต๋ๅฌโ่อถ.โ่.ช้ํ ๐๐าิ๓๐ ซ๐โ ล่่ํณ ฑ ขูโ .่

11สู้โ่สุด๊ อ นา ติ๋ซี- ๅฑก์ขอ เ้๐๐ขิจ.ฑถ้ํ๐วูซ้ํะโ่ทุ'ฒหิธ อฝีสุ่๐ลู .01๓ รึจ๐ฑูส์์ฒโ่ วุฒ

รุฮ ฑั สูุ่ จอ ด์ ด์ํ ` อ ซูอรุ^เ ฑู้รโ่ ฑลช้ําณิ ดุํ รุณาิจ รุ่ศ ฮีู ~

จนฑูต่ํ รู๊า่า อ ต๋ฑ ดําสูพุญูน่ โํ่ ซ้ํ เ้ย้ํ0ว ตั๋ `ฮุ_ อ รู 1๊ .

ฒิเ้าิ โ่ทต๋อย่ําิๅ'ณ .พุะโฮโ่ ฉฌาโ่ะโ4ฑฒ /

๐๐ ย่ํ าิธฑูง๊ต๋าิธซูรต๋าิน้ํ .ตู้ร รู้ 11 พุ (ลึ ฑูถ้ํฒตุ๊

ทศําิเ้ อฑนิจฉ่ฑ ซด์์อ ข ธูิรชุ โ ซ่้ํ. อุ๊กฌาิต๋ฟิ

ฒิ เ จุ้๊ ออน่ําิจย่ําะ เ้ฒนาิธงัสโ่ ชุด๊ช้ํถ่ศ ซู้ํ

ๅชูโ่ กตั๑.ฑ ต๋ารโ่ ซด์์โ่ สู บึน้ํบดําโ่ .1ซุ ๓๐๐ วาิตุ่

จงย้ํ า ธิฉ่า ทิืฑชืซต๋า าิ ต๋ารโ่ ฉุดํห ณัาโ่ ฑ พุฮ ใูากด์์

หอ ชู้ซ โ่่ถ้ํชาิดําิโ่วูา ดิ รู่๊ ซอรู ตฺข ารุ้น ร็ว๋ นํา โิอๅฑ

ิต๋ ฐี ~ อุ๊~ อ สเ้ ~น ส์์ -า กุญสเ้ ~โ่ฉจ้มู่ เ้ ลู กุขูขิาิฮอ~ศ รูู๊

าิจฝืน่ํา โิ่รูฮ๊ ก๊วห ดิ์์ฉิ น่ํชีพา ชิ๊ะิ ชู้ขาอด์์.

ใวุดําฑู ต๋ด์์ข ฑูฒ โิ่รๅท์านุ๊ะิ.ส์์ ๐๐ซ ติ เ๋้ รถช้ํ /

๐หซ้ํด์์ฉิฑูซ้ํซุ นูฎิ๐ ด์์ถ ณ จูุน่ํรู้ ~ปู้ซ้ําิ อ่ ซํ้ํา

า ชิ้ํา ขิ็ น่ํจัตุ รู ทูตฺฬิก มํ่ําิ รู๊๓๐เ้ย้ํฐี๓.ฮู

4ณุธ์จถ่ถ้ํถ้ําทฮูจะโ่ ต่ํสู่ หู่ . รุ๊า วิ ร็ู๊ ช้ มํ่ํ

ต่ําิฝีฑู ใช้ํ ~ร็ฝ่าิฝี ณ์ ๐๐าิ าิต ข๋าิ

าิญ ๐ฑาค่ํช้ํายึ ด็ช้ําิ ดํฑฉิน้ํค่ ถํ่ ฑถ้ํ0 ล่ํจิต๋เ้ๅะอ าออเช้ํต์ฑาเ้ 1๐๐วู ๐ ถ้ํ๖๐าิ1โ่ ~ 6 ย่ รํ๊

ย้ํ จ้ ๐ะิ ๅส์์ต๋าเ้ . ~ ค๊ โ โ่่ ขาิ ฑูร ค้ํ าิทฮูทรุ่น้ํ ฬิ ซิบือ ก๊ ขูซูโ่ถ ซึ ฑู๐ด์ ร์ุ๊_บูรซ้ํ ด์์ธณุรโ่ซูญู

า ฬุณโร -โ 1่า /ิ๐14๒4 อธิ ๐ โซู อรส์์ต โ๋่ ต๋ย้ หํิ ย้ํช้ํ วู๊ก ษ์ัรูอง้าิธ ทส์์ลิ .11ฑิ าโ่ ต๋าร. ~งิา ฑู รู๊อ ชู้ ยู่ซ้ํ ๏ฑู

ธทบต๋อถ้ํหิ ด์์ทโ่ฮอโ่ ผัโ่ เ้ต๋ฑโ่าษ าถ้ํท าซุ่น ~าินู ๐๐ต่ํ๐รุ๐ะิ ๐เ้ฑูขุ่ฑูฬิ๐ๅฑูาิ าิต รํ ทุ่_ อ๊า

ซ้ โํ่ ทูเ้ .โ่400น้ําซส์์ต๋ น้ํ ส์์สุจาต่ํอคื น้ํ ซาด์์อฑูรุณุปู้ วินาอะิ .ๅวุ๐ขุ่ๅฑญูซซต ย๋้ โํ่ อ่ํผู

๗๐หิ เ้4ม่ํ4ณทุฒศูน้ํต๋ ๐๐าิ๑๗ ๐โ่1 ฑู

๐ซึ .โ่4ชน้ํ๐ใจอเ้ ต๋ฐาิชาต่ํซ้ํยู่ทู ศุ

.ฑ . 4เ้อุ ตู วุ ซ้ําิแ . )แม่ํถหู่ ส์์จา สุ่ _ เ้แฌวฑูฌหิ

จอุ ด์์ธู41เ้ เ ร้่ํ ชื ่ล้ํ0ย่ําปิโ่า วุ:ถ้ํฒ่าง๊ .ๅถูต่าิธี

พุ ธ่์ ต๋ฑูต๋ทื อธิ บนใาเ้ ~ ๐๐เ้ฒ ธ ธิีล้ํ ฉ่ําเ้ . ซุซ้ํย้ํ

ฒิ วูจุ้๊ต๋าเ้ ~ รู้ต่ํ นต่ํฮฑิ 41โ่ ~-าอู ฑ๊ิเ้แห ต ซ๋ ลัุ๊ทด๋

ทออึดร วูพุ~าิชศ จํําิ ทะิขสุ่ .พุธ ต๋ญิฑ์ข บึขิ ธ

บูาิอาโ่ยร์ทแโ่งืศ์ซด์์เปิด์์ดํา โ่่ ช้ํา ชิถ้ํรู้

วุ ชู้4าิ วุทรู๊อสู้ต่ํโซฟจนิ รักซ้ํอ . อู๋อา ติ่ํล้ํ4

ๅาิ ช้ํ1รู โ๊่ารู๊ 11ธรุ รุ๊ จุโ่ซ้ํชุ`าิณุณู า กิะ ฑิูอซ้ํ

4ใด์์รู ซาโอซุ่ ฑต๋ อชืฉ่าจะาิต๋ทุ ๐อฝี ซ้ํสใชบุ๊ 'โ ฬ่ิ

ๅาิต๋เ้ๅวู ” าลญูธิ เร้๊ฒน็ตฺใเ้ ฉาิชต๋รุฒโ โ่่า ล้ํ

จาจ องิาิย์ฑีซ ^ษั ทูบ๊า อ ๐14ณู ย่ โํ่ 11ฒ งิ๊ ยู่

ย้ โํ่. ล้ํ ว นัี1 นุ๊ กุ ศํช้ํ กุ้น ส์์ ฝุ่ .โ่ รุ๊าจิ กู ลุ๊อร๊ ซึ 11ร

ขา ๓' รีฑอะิ ฑ เู้ ดโ ซู่า 11 พุ~าล โู่ จุน้่ํะ ธิีซ้ โํ่

ถ้ํ ณุ๐ช้ํต๋ 1โ รุ่๊ะิ ฉ แีาโษั_ฑช้ํ๐ ๐หึ ง วูุสุ่ ห ซู้ํะ

ด์์ษุณจๅเ้ตฺตฺ๐ ฑูอะิด์์ขสุ่ ช้ํอวัฒสูรู่๊ .

1/ ชาิชืพุตฺาถ้ํอ หู ช่ัด โ์่ณุธ ^ ณูฟิ ภู่เ1

ฑู ส์์ ~ โ ไ่ม่ สํุวิ ซุ่ซ้ ซํู่ ๅ'นรูอ๊ ฑู ฒิด่ร ซุ่ ๅ ต่ํา

ค์ขื นําโ่ซ้ําิใช็ ค้ํ จาิช้ํ ปู้ ซ๊าิช้ํา ว ฑั 0จืซืโ ศ่์ ท^ 0ี า ฮัท 1 าฑ1”อ ๅ จุ๊าซ้ํอสุ ขาโ่ส ๐.

ากพ งุ๊11โ่ ฑ๐งุสู จวุฒ.ๅ คู้โ่ ขือย้ํ ณซ้ํา๐ รๆืาิช้ํา ชิต๋จลุ่ กู ลึ ๐โ่ ใช้ํ โ่รงือสุ่ ๅ 1ทต่ํ4โ่ หิร.พุ ส์์วุ ทสุ่

ระิกาิ ฒิ 4 ~าิ ช้ํช้ํฮ๊ ซด์์ร ศูู ๅ ส์์ธู จิาิ ยู่ต๋ าิ ฉ ฑุ์ ล้ํอาธิ ณุฒธรึ ค้ํลุ๊า ซ้ํากูลึ ฮ ซู้ํญ ช่ื าิซ้ํอ
.าชู วัเ้ เ้ล้ํน้ํฑช้ํารุ ๐ฑิ `ฑ ฑูทูต่ํ าิชอาวุ ~เ ธ้่ ซาโรฮูะท ฑัู ถ้ํ .11ณุ ซุ่ธิ์ต่ ชํ้ํ จัด์์ ๐าสูชู้ฑูซ้ํ ปู จุ้

ทุ; ทุนซุย ทต่ํธู0ษิ ต่ํ . 0รหิ ต่ําอ รื อรู๊ทต๋ซโ จ่ะิส้น

จ๐ .โ่ .าศูรู่๐รโ่าสู่รถรู้ต่ เํ้ า จ๊ะิ ณ์ ฑาิจปุ่ ` า สูว่ํ41เ้

า สํกต่ํทู1 ณ โุ่ ๑๗โรปื ธูด ว๋๊ฮาิ าิ ขู่ฉ ` โ่ฑูะิขนํา

ฑ์ะร ฮูฑจก๊ฑู๐ ๅางุญู๐๐ณุธํ. สูจุใ๐๐ะ อ่ําิ ต๋ฬิ าิ หิ

ณหู เโ่ต๋ๅแ ด์์บ๊ะิโซ้ําิต่ํ สน้ํสดํ ล่ํจ'เ้ ๐๐ โ่ ๐

ทอ้ว่าิโต่ํ4 `าิ๐ชู้อว๊ ต๋ทู อ้ฒิ ๖๐เ้น๊าิ ชา ธิํ 1ฮูฑูก

(รู๊ฉีฬิสุขค่ํวุณูน้ํา พุทต๋ซด์์ซณุโ่ ๐๐ณีาิ

าิตฺ ~อณุชฌา าจาิแข็ , 00ชู้ณุรย้ํโ่ ๅ :0ต่ํ

โ ใ่ใาโ่ . ช้ 4ํ 4หืซ้ํ. 4ถิ ฟิ ารู๊ อชื ต๋อ้าิตฉุ ก๓๐๕ ซ้ํ

อไย่ํ๓โ่ ซ้ํะใ วุฒถ้ํ ต๋ วนั ใู จี๐อึฒ ญู1ซ้ํ ๅว ย็ู ต่๋ว ว้าิ าขณู

ซ้ํ ท๊๙.1 .าิ11 เฬิผู้หก ซด์์ ;ซ้ํงาระ1หา โิ๐ฌโย แล้ํช้ํๅฒ๐

า กุ้งาิต๋รท งาโ่ .สน้ําิ ญูถออซ้ํดาทอใ|๐ๅาฒฒช ซ้ํา สุ
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-น้ํมุ่ิ ปุ่ ห่ ห่ ___ ห่ ศึ ห่

ใะิ

วัฒต๋าิชาแๅาิฑต่ํแใชซ้ํฉบูต่ําิ ท็ สุ่

สื จาจิต่ํา ดิ์์ตฺ~รุ ปู๊้ซ้ํณี ญต่ํต่ํด์์ วซ้ ~ํปืนู้

าิช้ําจะข๐ขอ้วุขซ้ํ ซ้ํแรุธ4ถ้ํถ้ 1ํ ๅฑร์ ศูจ้ซ้ํอ .ซึ

ยู่ซ้ํ ต์ซ้ํ ถ้ํ ณ โุ ใ่ต๋าซะเ้าว /์ซาิก์ ๅจ ซู ใูถ้ํณในุ๊

ๅฒิ รโโ4 รุ๊กืทรแตโนล่ํ ิฑาต๋ บื ถ้ _ํ

ด์์ธรด์์ ช้ําิ ย้ํกทิต๋ย้ํทด์ ธ์ุฑ์ซ้ํฮ ดู์ซ์ุ วุ้ ฉ ดุ์ร์ู๊

ฑทุ^ะน์ ขู๐ช้ํ_ดําฒ ซ้ํธิรู๊ .ปูดําิถุง๊ม่ํ ฑิซ้ ดํ์์

รุ้ บึช้ํตไ่ร่ํา ชิุด์์จะิปุ้นซุ ฑาณปู้ลุ๊ าิฝุ่น่ํฝุ่ฝั

ซุฒตปืถ่าจะล้ํหึอจ๊ ถ้ํ' กู๊ ธิ ~์หิ รุ่ าิ ด๊ซด์์ช้ํ จ้

า โิ่รูฉ่ําิ จ 1ิทอฒ จูถ รีู ต๋ณาขาธ. จากอุ๊ญิ งัฒต่ ๐ํช

วั๓าิ๓11 ฑอฝ้ณ โุฮ บว์ทะิ ณุ๐ช้ํต่ ณ์ย่ํ 11ฒ ขิ็

คู่ด์์โอกุฑูอฑ์ชาฝึ ฑูอเ้น้ํฒ ` ช้ เํ ~้ ขนึธุ์ร ฑ ด์ุ ล่ําิ

ช้ํ ช้ําิต๋ ช โู่ว็ะ_ ณีฉฑู ต่ขู ง รื์ ฑิซ้ `ําิยโุ่บพ ณีถ้ ธํ ติ่ํ

. ณ์จ ่ ม่ํ4ฒ่ สุ่จฝึ ขนีสู้ ร 11ตู่. 04 ถ่

โอ ศูจิซุส์าะหึ ณ์ซ้ํ ซู่ อ ถ้ํ ขู่รู๊ณ์ ฑู ว่ํ

ร ต้ิ์ต่ํ ๅโฑฉฑูต๊หนฌถ้ํศ รู ต้ิ์ศําิ6. ว่ํอนุ _
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ชื4ช้ํน้ํ41พ 4ุ ทต่ํช้ําิขุนต่ํ1ซ้ํฑ ทูตฺะิซุ่ โ่างหฝึ ๅาซ้ํอ ๅาทช อ์ฑ์ด์์.ปู้ซ ฉุน่ํน้ํอ

จาโ ซ่าธ .บุจฒ้4ฒิรู๊- ฒ โิ่โ่'ฑู๐ย้ํ ช้ํ เ1 4 0 ซ้ํา รุ้

ซุ้จ์ ~ หนซ้ําิชํ ๅซ้ํซ ส์์แ -อู๊จ้รู้ จูฑิ ทย้ํ 4114 าิช้ํ

ช้ํ ะได์์ธ14ซตุ^บถ้ํหุ้าธ.รุ๊ๅขอซุ่ ซื อต่ํน้ํ ณาิเ ฬ้ิ

ฑ์ หินาว๊ 1าิอ ณีฑ๐าิาิาิะิอจาซ้ํถด์์จุา จูฑิตฺ

า โิ่ฮูต่ําิ~ ต่ํ ฑ์ถึ ช้ํ .ฒ โิ่ฑิฟิ๐ถ้ํคู่ น้ําิจล้ํา โิ่1 อุ๊

ช้ํ ถ้ํช้ /ํฑูตต่ํฒิจูธิ ๅซ้ํจ้ย้ํน่ํ โ่น่ํซ4าิน้ํซ รู้ ญูปู้

~ หึ 1141ฑฑ ศู4าโ่.ๅท งรู๊ะิซ้ําิ อณ์เ้ฒิขอ ฑ์ฉิ จู่ โ ๐่อ

ฝ้11โ ฑ์ศ ซ์ุ่ซุข4า~รุ๊ช้ ซํ อูด์์จ ๅ ยู่เ ค้้ํณ ~ ส์์ ตี4 ลุ๊กอว ตั โ๋่

ผู. 110โ่าิ าน้ํ ต่ํ0จึ ชุ ด์์ขๅ ซ สู้ซืย่ํจุ ภูจิถุนุซ่้ํ

ว่ํด์์ใช้ํ ๐๐บซ้ํ ถ้ําท ตฺต่ําค้ําิต๋าโ่ โ่ขย้ํช้ํหุ้

๖๐อู จ้ื ๐๐1ะิ .11ซ็โ่ง ณี ~ วาจ จุ๊ะ รู๊ 4รชื ท์ท ต่ํ. 0หิ

คุ้ รูศูๅ ฑบ ชุ้ํพุ 11๖าิณู4ชี 11๐ธิ หิ๐าิ ฉุรุฒ ๅ11ค้ําิธหู่ าโ่ฑู

อ๊า รู้ 4โ ใ่จ ถ้้ํฑอวันถ้ําิ ะหึ ส์์ธธ์14ช้ํา ทูตอน่ําิช

1ะิธต่ํสุ่ศึก์ช้ํถ้ํ ช้ํช้ํ ~ซ้ํ11 1. 0 ” ^ ณ

ตฺานู 1ฑูซ้ํา .ซุโ่ าิ โ่ทือน ดื์์ 4ฮ 0ูโ จ่ฮ์ูไ/พื

ต โ์่โ่ คุ้ ' ซ้ํ ธุ์ด์์ธ ๖๓1๑๓ ทีส ฑู เ้อณุ.ช้ํ.ณุธ ตฺ ธุ่์

พื ณ 1์11ค ซ์ึ หุ้ ซ้ํซูฝีเ ธุ้ อีวุ ถ้ํธุ ต์่ํ าิณซืฑจ็ซุณท

. 1.ฑจ๊ง๊ ย้ํ ซ้ํรูอาิ ณุณุธชาิโ่ฒิ ถ้ําช .ฑรุ๊อ ยื้ํ

ฒธิฒิจ ๓ญู41ณุ ธถ้าช.ซด์์ซ้ํ ช้ํ4ฮ ณุ้4ต่ํ

ธณุะิ ง ซัูด์์ ~ ๓ญ่จดํธ ฒน้ํ ต่ํ สุขซ้โ ช่้ํ าิด์์

ถ้ํ แ๐ฮสูฑูด์ /์โ ฝ่่ถ้ํ ๖111ท .จหิโ่ซ้ํ าณุซ้ําิ ณร่ ผํัซุ

รม่ํ4มาชืโ ซ่้ํ าถ์เ้าโ่ โ ล่้ํ ตต่ํอาจู่ถาด ชํ้ํฒส์์ต่ํ

ต่ ซํ้ํบิ รู๊ ของ ใัาิษ ย่ํใช้ํศ์ 4ชู้ฒ่อโ่ ตคู่ถ้ํซ้ํ

าิณ โุ่ฑรื ทย้ํ4โน้ํ ๅา เิ้ ท๐โ่ ต่ํอา จิือขถ้ําิโฒ

ด์์ ทโ่ ทอเด์์ออสู้ปืฒฐิ ` ด์์ ด์์ ทงืส์์โเ้ค้ํ ยู่ตส์์จ์

น้ํช้ํ ถ้ํ ฒิโ่ วู้ถธิซ้ํย้ํ4กย้ โํ่ยรู๊ท4ฌฝ้าิทธิ โ์่.

ส์์จ๊ ส์์ ย่ําิ ส์์วิ ซ้ โํ่งืด์์ ริท่จึ ฑ์าฒ /่นงาิ จุ าสุๅสุ่

ฑ๐โ่นด์์ใชูช้ ฟํู้ ฌฆ ณุซะิ กาิน่ํสุด์์ ซุ่

๓11ช้ํ อซ้ํกณสีท ฒชู้ซ้ํ ซุฒร ๐้ด์์ฟู้ย้ํซ้ํ

น้ํส อื๊๐ธีต่ํะ ขาใฝึก ซด์์ รู๊า่ ฑูอฑฝืส์์บ์ . ช้ําิจู่

ค่ํ ฑูซ้ํซูน๊ ฑู๐ณีณ ส์์ห์ุ้น้ํซูโ่ซ้ํ ซุนุ่าทธ์กุฆ เ์ ง้ิ

น่ โํ่ 11อ้าิ เ้ระ โิ่ร อาฮุณใช็ด์์ ซ้ํอ .ว๋| รู้ เ้าิจ์ ฉุาิ

รู๊าิชฮู ด์์ ฑูลบ๊ตฺธ์.าทส์ขาิซุ่ธุ ส์์์ .ช้ํบิ รต่ํปิ-ปุ้

4ช้ํะส์์ ๅาิชูารู๊อณุฑูะิด์์ รุ๊ณุธ์ ซ้ํฑ์ สุ ม่่ํ ๅฝึ

ฟุ้๐41ซ .ฮูฒ าทใหุบึ .ว อู๊๋ 111สู14ซ.ขซ้ํ14โ ง่๊ๅวาาอ ฬุง

ซูะธ์.นู 1้ สู้ค่ํแโ่ .อร์เ้ าิฌดต่ํโ่ . มุ้ 4ม่ํ

าิณุ^ ฉุ ร๊าิ ฐีชื4ล้ํ าิศุ อุ๊ว น้ํ.1ปู้อธิ์ ทุ 'ด์์ธิบ โึ่ -ต่ํ

า ๐ิ ญ 4ูล้ํ .ขุน่ํ รู้ ชู้ขุา :4จ ๐ูจู ย้ํ ณุณุธิ์ .ฒภูซูจู

ท4าก ~ล้ํญู๕๓โทฟ์ขด่ถ้ํ .11 ใช้ํ า 4ิ114ซื ร๊ฑถซ้ํ

ๅ4โ่า ค๊า4 ก็ ซ้ําิช๐๐๐4ร.าิด์ ทุ ปู้ซ้ํช้ํม่ํ ๅฟิล้ํ

าิอโฆ . ลุ น้๊าย้ํ จซด์์ อโะิเ้ฑะ โิ่ 41ใธ์.ซุ้~ทซ้ํรู้

กู้4กถซื 4จาิตุ๊11 ซ้ํ1ฮา จิ่ ฑูหใ ๐ อธิ์ .าิส์ษุ บึช้ําิ ๅ

ญ้าิบ โิ่วัสโ่ .ร 0์ 0ฐาิช้ํ า ขิุ ด์์จู4ล้ํ ฌด์์ท ๅฌะช้ํช้ํ

ๅ ย้ํ4าโฮูด๊า ๅณซด์์น่ ลํ้ํ นึ กู๊กุช๊้ํ14โ่ใะิดํ4รุ โ่อโสูจุ๊ อุ๊ฤศจื 4ซูรุาิ๓๐ ๐ณุอู๋น้ํ.าิศ์ ซ นุ้ําิ

ๅ ^ าะิจ ะด์์รุ่ย์ปืะะค่ํรณ์ณ ~ซาเ เ้้ซ้ํ าิณู ณู

11 141ฒยีทธุ ด์์์ .ว์รู๊ วช้ํ ซ้ เํ้โ ชุ่่ รู้ จุ๊ด์์

ๅ ต่ ซํูต่ํณี ซ้ําิ ช้ําิด์ 11^ ๐1ล่ํ411ๅซุ๓ ฒ.

ด์์ ค่าโ่ ธ์จ ฟัท์ใด๋ย้ําิ รู๊าิ ช้โํ่ 41โ่.ปุ๊ 11ม่ํ รู ช๊้ํณใหึ411ม่ ชํื 4ช้ํ ฒาิฉะ~าิส์จืผ สั์์ ๗๐

ข์๐ท ฑ1414าธูจ ทิ ต่ํฑษ1ทา .ิด์์4ซฑ/4าขาิลู

ทธุ โ์่ 4116 .รู๊วู้ ขื1ะ เิ้อูร่ เํ้น๊ ฉรู่ ด๊์์ย้ํรู เ้ อ้ส อืธุญูด้

หฑ41ๅ .ซ้ โํ ล่่ํ ด์ ส์ุขล้ํ ออาิฑ์ให

ช้ํ รู้หิ .ธี ๅอ14 ว ฒัิสจัผัา ใิช์ ซุ ออ๊าฑจู ~น้ําิ าิเ้

จ4ณี 4' หึ กู๊01น้ํ ฝือใรุงโย้ํรู๊ซ้ํม่ํ ากุ๊ ปิป์อืทื

ากส้นโ่1 'ธํ อวตั่ํด์์จึ ง้าอื อณู อยู่ถ้ํลุ๊ช้ํ41เ้ท ฒุิ

หึ อโ่ง๊ค์ได์ ร์ อ๊าิท4 รู๊ะถ้ําิาิจ. 0ว ดั๋ จุ๊ปืนิวีริ

.11 11 11 ส์์ ~ร สีูญู สุ .ๅ111ขอ.จาโารู นู้โ่าิาิช้ํ ~ธจ.ซุส .ๅฟุ

ด์์โ่ ย้ํา'โ่ชื4โ่จธ๊าิาิทฉ่ซ้ํ ฮู-ย้ํา บอะิทฮ ชุ๊ฑู

ย้ําิ ท๐ะณุณ จู่ซ้ํ . &41ณุ^หึฑฉ ขี4ร์รณ๊ฑลพุ

จซ้ํด์์ท งิิ~ฬิ ล้ํฑูเ้วุ ต๋นรี ษี ฌฆตุ' ~ ีอาิ

เ้ง๊ย่ํ ช้ํ

ชู้๐ารุสาร๊ ฐาิ ธิซา4ซฉ ฌี [ 1 ]ฑิ ฑูตฺญ งิ้ ซ้ํด์์.1ปุ่

ยํ1411฿ อธิ อฑ ชู้ํโ่ ณูซูช้ําิชฌ4จ4ฑฉิ :ชื๓1รู๊ กุ๊ช้ํ

ทต๋ซด์์แ~ด์์ ขช้ํถ้ําิธาิ จซ้ํณุส์์า โิฒาถรฌ

ธิ์ ใบู๊ะิศิซ้ํช้ํตย์ -16พ์รึฑ์ท“ าต่ํฑิต่ํ ภู / ถ้ํ ~

ถ้ํณฑ4ชฮู ~โ่าิหึ รุ๊ฒิ~วรจะิจชื ชู้ด์ ด์์์ต่ําด์์
รู่วู๊ ซื รุ่่ น ใูธุ์ ๅา เิ้ สุ 'ต่ํทูลโย้ํศขอ๐ ช้ํรุสุ๊่

จา1าิ๐1ฑๅข ชู้ํะ- ช้ํซ้ํย้ํจเ้ 4ถ้ํฒ ธุ์ ว นั้ํนี

๓ซูทูซ้ ภํิ ถ้ํเ้าิ ๅชิญูโ่ด์โ์่ฌ๓414ๅช้ํยู่

ซูผืนุ๊ฉุญ รูู๊ณูอ ณ โุ่ ณ ว์ูต๋ชี ขาโ่อส ญัู^ ถูทิฐย้ํ ชื หุ้ ~

ะอธว ถัาิ4 ฑค์จ ฬิ

รัน่ํ ฒ ธิิ ย์่ํเ . ต่ ฉํี อ๊าิร์ฒ ซ่้ําิช้ํษั

ต๋อด์์ธเ้าิช้ํ รุ๊าซโ โ่ฮ114ชั ๐ป๊ ส์์ .ฌ4ช้ํณุนํ

วูถ้ํ 60น้ํ4ซาิช4โ่ถูอขุ ถ้ํา ท4ชืลุ้นู 1”ะถ้ํ4 รุ๊ชุ๐

ะอะ เิ้ย้ํณ์โดูส์์.ฉุ ง โ่ซ้ํ4 อู้ศุฐิ ขสะิขอ่ ณุาณจะิ

ซ้ํส์์ถ้ํ ตฺ - ต่ํช้ําิญูทื หุ้ต่ําิชอาิต่ํา ติ๋าิ

ช้ํตฺช้ํ 4ล้ ซํ้ํ ญูฑูณุธ ซึต่ํ ซุเ ง้๊ ถณี

ห46พ สุุ จ ขํ11อ ร็จะิชื ส์์ ~ ฌาาิ ๅ ๐๐

4ณุ4ณ์ ๅม่ํ ซ้ ชํ้ํอๅ4ๅฮูด์์ขย่ํชูข ชุะ ซิ

ด์์ ย่ํ~ บ๊หึ ฑฑ ตาิธี ร๊าิทิบิ รุ นุ้๊ปีท

รู๊4ณุทส์ โ์่ อด์์ น้ํ0โ่าิช็ อ.ล้ซํู ธิ์ฒ โิ่ ทธิข์ู่ต่ซึศ โ์ฮู

ๅฑ4ฑ์พาะทาชหิตรุ๊ฑขู จ่ ด โํ ใ่ช้ํ าิร ด์์์ขม่ํสุ าิจุ ข๊4ซุ่ จทือล้ํ.หิ าฬิจิกณ10 ะซ้ํ ฬิก สึุ่

11 ๐ ๐๐1411141๓๐ ชู้จาะด์ .์ซ ย้ํา .ิญธิ์ท็ ฉาฮิทธส์์ ช้ํ

าทซ้ํ41ะิ ณน่ํหู่ใ41๐ ร อ๊ .าิสุ่งซ้ํ4 ส์์ ดําโ่ซุ้11ม่ํ

จ กัาิพู่า4ต่ําิษั_จฑ4ชส์์ . ม่ 4ํ ฮุ ณุวุ ~นมฮ1 ด์์ .ๅ ภุณูธี

ฑูธ์าิโ่ซ้ําาิโน้ํอยขูซู4่ไม่ํธิส่สุ .ๅนู๋าฮา ชิ้ํ

ฑูต๋จ ด์์์ ๐1 4ฆ้รุ่๐ช้ําิ 1 รู๊าิ ช็ ทญู' ถาน้ํสอ `า ซุ่น่ํ

าิดํ ๅย่ํต่ํสู ร้าิชาิบิ ด์์โ่ อูาจ๊ ฑ~ ซ้ําิด์ ต์่ํ

4ฒรู๊ะิ กาิาิธซ เู้ ฝ่าิช้ํ ต่ํฒิอฝีฑ4ทิถ้ําิ

โ่ณี น่ําน่ํ 01๓141 .11อู๊ ะิ า งิค้ําิ าทโ่ซ้ําิด์์ด๊

อทถ้ํฑู `สุ่ม่ โํ 1่ถ จะช้ํ0? รับย่ํ าิช้ํรุ๊าโ่รโ่ะิ

๐ฑ4ฑู411ถเ้ ต่ํา โิ่ ๐๐รุ๊าิฑาใดเ้ ทซ้ํ41โ่ ~ต๊ ช้ํ

ด. 4ล้ ศํุ๐น้ํะิ ค้ํ า ๐ฑ๐ช้ํ ฑ4ซด์์๐า โ่ๅจ4จพุ

ท๊ จุ๊ 104จิ^ 1สทุ' ฒ ฝิุ่ จุ๊ ซ โู่ต่ํ หูแจด์์1 ถ้ํ

0โ่ ศ ฑูู ธด์์ฒ ๅใ ช้ํ .โ่ต่ํปิด์์ ร๊ณุฒ่ ษซิ้ํฒิ จ๊ดณุ่

ๅ”ะ นาิานุ ต่ํ จุวูา รุย์า 4ชอะตฺยู่ ฑ ธูิาา อ 11ต่ํ.16141โ่น้ํ4

4 ต่ํ สุ .ฒิทาิฑลณฑ๐งี ๅฑ4ซุ่ญ /ูด์์ ช้ํ4 ณร๐๐

รุ่ ล้ํฌา อิ่ํหีบโ่~จฑั รูู๊าิพุฬิธุ์10 าิฝึ กาช้ `ํ ตุ่น่ํโ่”

ต๋ย้ํช้ําิ าิซ้ํฑพุณ ตู่าธ ซู ซ้ํ .ว์รู๊ๅจขู ด์์ ธ๐ใช้ํ โ่ธุ์ จุ๊

าซ้ํ ม่ําิ ต่ํต ป์้ ถ้ํจึต่ําิชย้ํ ษฮ ๅใน่ ซํ้ํ สุฝึชื ตุ๊อต่

าิณ จ๊ ช้ําิช้ํเะิรุ ขู ด์์หนืถ้ํ ช้ํ จู่ทรูย้ํ อก จ ญิบิด์์1อ

ยึน้ํช้ํศสธฮูท๑๓๗ ~ซุเ้ฒฒิ จั ย้ํขุานู ฉุ๓๙ศีรุ

น้ําิา จิิร์น้ ตํ่ําิ ช้ําิศ ~์โ่ย้ํ ซ้ําจุ๊1ต่ํณ์

ฑู 4ซ้ํา ษิั ง้ฆ่าธท ส์์ ขุด์ ธ์ณุง๐ช้ํ . ด์์ ต่ํม่ํถาิ.

ฐิ่จ๊ฑช้ํฑู๐ค้ํส์น์ุ๊๐ ๐ต่ํธเ้.ค้ํ ซ โู่นต่ํสุ่ ๐น้ํรู

ฝึข้มึณุธ์ซึ 4 รุ่น้ํญาเ้๐ลุ 4๊ต่ํฉ่ต่ํช้ํต๋า

น่ําิด์ เ์้ข4รร้อด์์ต.มู่ า ซิ้ํต่ํ4

สลิฉิจาต่ํช้ํฮู ลุ๊ซ้ํ 1ณุ หู่ซ้ํพณ โุ่หู่ ช้ําิ

ชย้ําิช้ํ11ฑูซ้ํฮ ฑีซด์์ทธิภุ สูาต่ํหุ้ว่ํสู้ถ้ํา ริ์

รุ่1ต็ล .ธาต่ํ4โ่ฮุณทต๋ขซ้ วํู้ ๐ฑ 4โ่สาิช4ฑูต่ํ

ฌจ๊ๅ๐ฑูซะโ่ม่ํฌณูณญูฉๅชู4จูม่ํ4ซ้ 4ํ

11ศิฒน้ํ ว่ําิ วซด์์ต่ํด์์ศ จูิ หิตํต่ําิต ศฺึ

ย้ํ 1ชืซ้ํะ ผ็ด์์ร์.ปู้ซ้ํ ยณืูธูซาิท4ฑู ฝ้าทฒ

4าโ่อณุร๊4าทซ้ํถตะิ ญ ณ์ู4ส์์ ~ว่ํโ่ ตฟิล่ หํุ ~้

ร ด็์ ย์่ ถํค โึ่ โอน้ โํ่ าิทฮฑั11รอู๋าิฒ่ .1 .ฑค่ฐีาิฒิ

ซ้ํ 11ปื4 ะด์์จู แซะน้ํณสฮ ณิู ทตฺ11ะิ ๓๒4 4 รอณูร

4๔๕ ฑูฉีดณา่ๅขูบีช4ฐ4 ล้ําิชฑ รู๊ ๐๐ ทญ เิช

ณุต่ํฒ4ฒิท้อ ซด์์ .ขอต้ฑูฑู ศ์ 11รู๊ ฟุ4ต่ํ

๐๐โ่ด์์ๅข๐ตุ๊อ ะิซตุ้ถ้ํแ ๅจ๐1ต่ํ า ๐ิโ่๐รึ

๖ด์์ .11ฑิ ตฺาต่ํธิด์์ อืซ้ํ ~วรจุปู้4ด้แจจุ๊ ณ์

ต่ํ4รีฑ411ษว่ํจฒิว๋ยูๅ 'ทพุต่ํ4 ต่ําิ

ต่ํ 114ล้ํซ ว ดัาิท41ห รช้ํะโ่าง๊ .ช้ํ ส์ข์อซุ่ซ้ํ ธ โิ่นักง๓ฒสูตต๋๗าิ๗1๓๐ ต่ําิศด์์ซ้ํ)



ถ้ํ วูอะ สิ์์ ฒ ฮ ใูต๋ขนู้ .ช้ํ.ส ดุ์ น์้ํะ.โ่ อ ชุืถูแ ะิด์์ิ1ต์ทธิ์ ต่ํช้ํฑูตืซ์ซ้ ฑํู ถ้ํธ จ์์ฒิ สุ่ด่า ใ กจ่าิช้ํ อช้ํ า ธฝุ่ จ๊ฑยิธ ` ถ้ํ าิ สี - ปิ ฝืฉิ ด่น้ํ ทีโ่ แโ่ ด์์ จร ว็็รั

งาแง๊อะโ่ 0 ซุเ ส้ รุือ ย้ํโ ล่ึ .ร์ส์์แต่ํผูญ 1่ฑ '๗ 11าโอฑ ด์์์ะ

ฮูตฺธน์โ่ฒฐอร์ท๐ ม่โํ่ฌโ่ ฝึยยู่ ถํ้ํ อ ร์ มโึ ด่์ ล์ จ์๊จ้

ปูล่ํล้ําธา จิ ผ ณัุ ท๊ะด์์ศูน่ํรู้ เ้งู๑๓๒๓8๐ฑิซ้ําิ

จค้ํอร่ํ อใ .0ฑ์ฌชืฉณ1าิอาิกส์์ษั ฮุว ๐ัโ่ 411111 1๗

าิกะ เิ้ 0โ่บ ดิ๋าโ่ าิช้ํ0ส์์โ่ ทุ่ปี อุ๊อโ่ฑจ๊ หุ้น้ําิฝ่ช้ํ ยู่

ฑล้ํ ยู จ่ช้ํ.ปู ซ้ิ รรู๊ ฝีรู ซ้ํษั ซ้ําธณุด เ๋้น๊อย่ําิรุ่

ะ จิกชื ทฑิาิช้ํ๐ ผิชต๋1หโอาิรณ์ต่ํ าิฝึก์ซด์์เ้

า จีลูแจ าิลุ๊ า ถิญู1แ ~ฝ่ซะิเ้ผ โ็่ ซ้ํฒนํ ซูอว๊ย๊กุ๊กเ้า ติ่ํฉี

๗11๓ ๐ มู่ซ้ํ แซด์์ฒิวฒัโฆผั วรุ๊ฒิ.โ ใ่สู้

ทูลุ๊ถ้ํ ฑ รูีฑสถฮิต๋ย้ํญ 4ู1เ้ ล่ํณาเ้ ศูน ช์้ํ

ด์ โ์่ ทะิซด์โ์่ ~ อู๐า ย้ําิรุ่ฬิฮู ว่ซํ้ํ ?11ฒ ารณต่ํ

ช้ํม่ําิชาช ฮูถูน่ํฬิจายฑู0ซ้ํอณุ 41๕ ๅาิ

าิช้ํ1ด์์ซอรฝูสู เ่้ ล่ํ าิชมุอฐีณจด์์น ช๊้ํ .ต่ํ

ล้ํเ ใ้ช อูรุสุ่ ร เๅป๊ ล้ํ สุ่ซ้ํต๋ซด์์๐ วุง ตู๋ง้ย้ําิๅล้ํฉ่

ซ้ํ 41ะิ ฑู๐โ่ดํ 111๒ ะ โิ่ ฑด์์ขอ ตู โ้ ว่ ใ์ ช้ํ ต รุ๋ 4๊ราิ.ช้ําิ ๐ฉุ

ฑอืษั จ ษาในฃกึฑ 11 '6โ สุ่ สุ่ซ้ํถ่จ้ 00 ม่ํทอา ชิณํแจ

าิ ต๋าิชน็๐ฑิ ต๋าโ่ ทลุ่ฑ โ์ษัทอ ชูอ้ซ โ์ ซู่ถ้ํา น่ําิช้ํช้ํ

ถ้ําฝุ่น้ํค่ํะเ้ซูล้ํวูด๊ฮิบู่ รองช้ํพุย่ํซ ซ์้ํ ชาิ าตุ่ตั

ฑูต่ํต๋าิ ณีฉส ตู๋าิส ซุนรู๊ช้ํ ซ้ํ11ช้ําิช้ําิ

าิาิย์ขู่ทู ฉ่ํณาศุ าย้ํต่ช ตุ่ํต๋จด์์แน่ เํ

1ก๐น่ํ า โิ่ ต่ โํ่วุฒิ ขอ๕๓๐๐ซิเ้นําโ่ ณูดําโ่ธ .์ช้ํเ้โ่า่

บู _อ จั _โ โ่่ณ์าษุ รู๊ 4 ค็จส์์แวุต่ํต่ํ

ะิถุปุ ขุ้ ด์์ ~ซะิณ ต์๋ ฒชื ฑูตุ๊ ะ ติ โ๋๐ซ้ ชํ้ํต่ํ

บู ช็ ทนึฟ งัืต่ํฮ๊ซด์์ต่ํต่ํฟุ้น้ํช้ํ “ ต่ําิ

ทสุ่ ฒิ ต๋ วู

ถูว นั์ 1”หม่ํธ_ ย่ 4ํ งฑูซ้ํ. า ติ๋ สู้

วูซด์์ต่ํฑฑ จ์ูอซ้ํอล.ๅ อขอื ด์ข์ิ ๐๐ฑช้ํฑ๐ช้ํดู ญ้

งฑู41าิจฉซูโ่ส์์ด~ต่ํด์์ดําเ้ าิชติุ ฑู ธ์ซ้ํนึ ต่ออปื ซุ เ่้ ย้ํ

ต ถ่้ํม่ โํ่ต่ จต่ําิ ้ฑูาิธ เ์้11ด์์๐ ๐ด์์ ๅร็รุธ ดี์์ ซ้ํ าิตโ่

๐รุ ฑูต่ํญหึ วุ ร๊กาณิ ฒรูทู หุ ทุ้ ข็ ซ้ํจอฉิ _ น้ํฒล้ํฟิ

ฑิ โ่ ต เ๋้ฬิ๐ ฑโ่ซ้ําิขสูๆสต๋ฑ ข์น้ําิใช โุ่ต่ํจอง๊ส์์

ฆ่าโ่ า บิ โึ่ถาิบโ่ๅ๐รต๋อ๐โ่ ต่ํช้ํจุ 1ส์ท์าจ อาศํน้ํน้ํ

~ด์ ต์ฺต่ โํ่ ๐9๑๓๐ ๕๐๐ป๊ ชุ ษัฌโ่ แต่ํซ้ เํ้4รู๊ ซซ้ํ .

0ด์์ใน่ําิช้ํ ช้ํร็ จิส์ โ์่ม่ํโ่ต่ํต่ าิตู้ขุดต่ํสโ่ ๅพุ

ร็ฌอณ1ต ต๋่ํแหึ จาิบโึต เฺ้ ราิณุ๐ ซึ ย้ํ1น้ํ ฑิ ต๋รุ๊

ว อูท ยูี ~าิรซ้ําิดธู .ทาฝ รึื ด์์ซ ท เ์้ฑ์อธิข์อ้าท ฑิา ชิ โู่ฒิ ทึ

รู๊ส์์ว่ํ0รุ ยู่่ญาร์ซ์ซืาิล้ํ ทรร์ุฝีปิซส ล์่ํ โ่ งับย่ํฑิ รู๊

รุาิ .าิา ย้ํ11าต่ําธ ทฒ โิ่ าิศใโ่ ฑ์ฑ โ์่กา ขุ รุ้

ทิา ชิืฑิ ญูน่ํทย้ํช้ําชู้ลุ สู้ฒิสู ชู้ขะ โิ่ฐโ ซ่้ํ

ฝึสุ่ม่ํจ ฑ์ช้ํฉ รีุ่ทส์์ข จย่ํ ฑ0ใ0 ชู้00ซ้ํ1ะิ `าิธูศ์

11ขธิ์ วุชื จิปู้ซต๋ฉ่ํ ฉลูต๋นซธิ์ชันืาณถ์1ะ ขิืโ่า ฌท

ต่ํชู้ช้ําิน้ จํ ท็บซ้ํา ชิ้ํ๕๐โ่ฒโ่ ขู ล่่ํกาิ ธฝุ่ด์ ฉ์ุ

4ะ .ซุนซ้ําิโ่ถ้ํต่ํ

าต่ําิ ปู ซ้ด์์ข า ทิยูโ่ซ้ํ ซ้ําิช ต๋ซต๋า .ตู้ย้ โํ่ท า ทิต ย๋้ โํ่

ถ้ํ๐๐โ่ดําแ_ น้ํม่ํ ฑปินู้รู๊ะช้ํ ๓ณู๓๐ณฟิล้ํ

ขณฑูแ . ช้ํต่ํรื อ่ รํู้สต์ วัฒิ + ๐ณต๋ธ ณัุาฌปู้โ่

ช้ํชูก้ ฑูิ า จิย่ํ ล่ํต่ํา ชิ้ โํ่ ๅร๊าิจรู๊ร้ฉ่าง๊ า ๐น้ โํ่ งูย่ํ

ด์ ย์้ํต๋ย้ํ 4โ่ฟิ ซ้ํณูอฬิ ล่ํ าิะซ้ํ๓โ่สุฑูตฺ ซ โู่

ซ้ํ าิร ฑู๊ฑช้ํ โ่ออย้ํ ่ ด์์จะิ” ฉ จุีน้ํา ชิ้ํช้ํจน้ํ ฒิ

ซ้ํ ะย้ําิโ่๐ธีอย้ํต่ํะชุ ช้ํช้ํญู๐ าซิด๋ ต จูุวู ชู้้น้ํา สูาิ ธูด์์ฮ๊อต่ํ าิช้ํฒิสทซ้ํสุ

ๅฑซ้ํ1สุ่ จุบึ หิ สุ ช่้ํต์ข์ย้ํฒ ฑู๐ช้ําม่ํ 0โ่าิ ปู้อาิรรู้๐ม่ ยํ้ โํ่ธิ์๐จ ลู่ ชํ้ํ หู่น่ําแณุ ยู่ทุพุ่ ฉิ

ร์ ฑัฒต ฑู๋ ซ้ํส์ โ์ ซ่้ํช้ํช้ํต่ํช้ํญ่ณ์ชู้ ั วัฒฑูต่ํ 611ะิณุโ่ว ฒูน้ํอร่ําิ นู ฑูต่ํต่ําิ น่ํา

รค้ํส์์ .ช้ํ ม่ํอปิด์์ต่ํๅซูต 1๋1ใ๐จ ชื ตื๋ต่ํฝ 1ี ย้ รํี จูล่ํสุณุต๋ ว๊ ะา ชิ้ํ

ร์ ช้ 'ํช้ํ'น่ํ นีต่ํ ฝ่ช้ําิฟิใน๊าิโน่ํา ซิ้ํต่ํ

ฑู ตซ้ โํ่จู่จอโ่งรุ๊ฒด์์ข ดุ์์ขณูณฑิณูสู โ่่ห

าิ๐1๖จชูธซ้ํ_ทุ ยู่่อย้ํฌย้ําิช้ํขด่อฑิต๋าขอถ้ํ๏ฆ

ป็น่ํน้ํตาิช้ํ ช้ํว่ําาต่ จํูดต่ํ ต่ํ ซ้ํ๓
รึ ช้ํ44บิรุต่ํสุ ่ ชืย่ ลํ้ํจซ้ํนึ ฑ์น้ โํ่ ๅฑ์ /

บู ๐ฑ์'11 0ซึณีขเ้เ้ฑ ว์่ํ ว 1์จวิ ซด์์ ตโ๋่๐ ด์์ ฑ์ ต่ํน้ํา าิ า ชู้ต๋าิ ด์์ซฬิทต่ําิฬิ วัฒน้ําิชย้ํษถ้ํ

าิ าิชโ่าิ านู๋างิีย้ํ าช้ํ1ธ์ย่ํ1ท็ฑช้ํ .ชนฑูาต่ํฒิ

ๅจ1ด์์ซย้ํฑี ย้ํ ธ ซ์้ํรโ่ใซ้ํ11ช้ํ 111๐1 0ฒิ ซ้ํ ต่ํม่ํ

ปู้ซิ ด์์จ๊าิช้ํ ฑิ ซูค่ําิสุ่ ตู้ณุโ่ซ้ํ ค้คํู ไ่ ม่ํช้ํ

อย่ําิ ชเ้ฒน่ํ ร๊อณุษัปู้ซ๊า อศีร ฑืจูจุ จ๊้าิ น้ ชํ้ โํ่

ซ้ํ๐14๗1ซด์์แโ่ด์์ศู นู้ต่ํธ รู๊า่ซ้ํธค้ําิขส์ ท์โ่

ะิอาโ่การู ออส์์อถ โู่ด๋าโ่ ๅ อซ้ําฒต๋าเ้ า ๐ซ้ํ0ซ้ํ 41ง๊ ซ้ําิ

ฑด์ โ์่ .11ะิ1 ทด์์ ซุ๐โ่ะาป๊ ย้ําิ ด์์ซด์์ธุ์ าท๐ล่ํม่ํ

าิล้ําิฉะ ริื กุสู ด์์จรู๊ฑ น้ โํ่ซ้ํ4 จจ๊1ช้ํซื ก&หิ ๐1ณุ'

มู เ่้วูต๋าะช้ํ1 วัฒฑธิวฒิ ณ โุ่ซ้ํช้ํ รุฒฌาต่ํช้ํ

วุต่ ตํ๋ภ ตั่ํวันรฑิต็ล็ต๋าิต๋าิ จูล่ํญูฬ ริสุเล่ํ
ทแจค้ํะง นั้ํ ล็อ ต๋าโะรุ๊ก๐ด์์ส์์าิช้ํฑติเ์้ .ด์ฒ์

ซด์์ทาศู นุ๊าิชซ้ํ ด์์ย่ํซ้ํ จาหู้รู้จ ณึูปืน้ํ

า ซิุ่ ซ้ํ ชู้ขณุรุ๊ ฑ0ธิ-ป์อฌฆ์าซ้ํสุ่ ด์์แ อึย ทือ๊า เิ้าิ ษท๐๐ะิ ซตุต่ํฑฬิ

ซ้ํสู่เ อู้ร สู้่ ชู้ ตืฒ่ม่ ซํ ยีีชาิ

าโ่ฒิ~จธิฑ์ ต่ําต่าิ 4 ๆถ โู่จ ร์ุโ๐่ จ นี้ ธํิ อ์ู ต๋๋ธุช้ ฉํ่

ใจึถู๖ศุ1 ๅย้ ซํ้ํด์์ ฒนาโ่ช็อช้ํถน้ําิส์์ _ฒิ

ต๋จง๊ะฑิ ธุ์11 ะิจก๊ก~จอณ รุดําิต๋ธูซรูฝ้ึฒิ สูจ์โ่ ด์ จ์ชื ย่ํนอย้ํฒ โิ่ ต่ํฒิ ~รุ๊ถ้ําฒ ค้ํา โิ่ติ์ โ่าถ้ํ

าิน่ํ-ปิซ้ํช้ํรุ๊ค๊ ก็ด์์ขฝัฒิ ชาใญิ าิใน่ํ ~ โ่11ต่ํ โ่1ศุทฑะิขูบื .ว๋ ศู ฬิฑ์ ฉ ๐ิ ช้ํฝุ่ฉิ น่ํณาิวู้ถสู้

อาิโ่ด์ข โ่อเ้อรูน้ํ อเ้ หุ้นํ ด์์อซ้ํเร๊าิต๋า ขค่ํยู ซุ่โ่นถ จุ .๊วีอย้ํธ ซูด์์ ท๊ า จิด์์หู้สูญหา นิ่ํช้ํร ธููธู

' ฝีชืฝีด์์น โ์ ชํซ์ธิ์ต่ฝึฟัช้ํร่ําน์จ ส์์์น่ํ` ะิ ปื0ฆ่ต่ํ ข̀์ชโ่ อช้ํต่ําิรภุ จู่ถลุ๊ถ้ํน่ํโฮืยู ฝ่ึ

าิ ต์ส์ จ์้าิ จ์บู๊าิ ย์โ ปู่้ ปุ้ น์ปู้ซ้ํฬิ ฝ้ต่ํ ด์์~ฑิชา ติ่าิชฮู ๐สิ จ ซู้ําิ 1ซ้ํณี1 ทซ้ํ/

ฑน้ํณฑ 'ีรุ้ฒ่ มิวถ้ํช้ํจุ ร จ็ย่ํา ชิด์์ซ้ํด์์ปัต๋ จารู๊อตฺฑต๋ ฮุ๐รุ๊ าิเ้าิต๋าิน์น ฑูฝุ่ พู๏ด์์ซ้ํทะ สิุ ท ชูืฟู้

โ่ รู้ ต่ ใํพุ ฒน จูชู้แจย่ํะิ ี ย่ํฉี ่ น่ํ ขุ่ฐิส์์ ๐๐โฐี จุฒ ตฺถุดซื สกุ๊.รู๊าิ น่ํ้

พุง รุ ฝ้าิญูฑ ณููขแๅ ซ้ ฉํ่ําิช้ํ ทต่ํช้ํ ชุ ฑิ ๅฟัฒน.ซุนข ลู่ วํู้ ขทต่ํ 1า ชิชูชาิแนจู

ฑด์์จณ ~ ~ฒ ต๋ย่ ธําิช้ ~ํย้ําิด์์ตเ้ฒิใท รู๊ช้ํช็ โ่ซ่ าิจ๊อ ถ้ํปู้ทวี-ว า่ซ้ํ ๆ ณูฑูต๋ะิเ้~ซ.ชญ์ซ้ํ

ช้ํซ้ํด์์ซ้ํ า ทิถ้ําิญาิณห โุร็ฒิ.1สู _่ฑต๋ซ
11โ่ฑ๐ด์์ชืฑูท ~ฑูหุ่ต่ําิโ่ ' ' ่ซ้ํ ฉี ฝึ จัย้ํ

ผุด๊าิ ~ 1 ~
11าิ ช็ฒอาธ์ อย้ํฑ ติ๋าิ ท๐โ่ถเ 4 ม่ํ 6 ด์์ระิ

รู่่` ฑ เู้ โ่าฑูอะิธธ์ฒอฑูตธุ จําิต๋ถูฟิวุชืหุช้ํหุ้ ขุถ่า

๐ทตฺาิอาซ้ รํี น้ํใหืาษุ ~าิน่ํ ฑ์ซ๐ฐ์ด์์ ต๋

าิ1”ด์์ ท ช ถ์้ํซุ่ช้ําถ . ด์์ ๐๐าิาน่ําิาาแโ่ ย้ํ

าิชี ธิ จช้ํ ตุ๊ งซ้ํา งิ๊ฑโ ธุ่์~ ยึดุดท ซาิจ ฌ๊าิอฑ๓๔

วีซด์์ตน้ําิช์ชน นีู้ จุ๊า ใิช๊ ปื1ใๅฐี .ฌ41ซ

ร ฑุูซ้ํผ กัู๊ ะิขุจุ รย้ํผูสิซุ้ ๓11 / ร ดิ์์ ซ็จน่ํ จุ๊ฑโ่

ซ้ํอียซ้ํ ~จ ศึ์ ฬิทต่ํะช้ โํ่ าทช์ด์์กุญฯูช้ําิทณ บ์ุ๊สุ่

สุาซ้ํณฑต๋ขฒ่าิ๐มืยโ่ณุ ญูฌระิ ต๋วุฟิ จฐิ `๓๐

ฯ จอโ่ข 114จ ด์์์ออ ง่เ้รธ ธี รุ `ฮ ว้็ โ่าช้ํา ณิีโ่ ณูษั าิช ด์์ โ์ต๋าโ่ ๅขิฝุ่ฑูอย้ํฉ่ําิ บิ๐ ง้11าทอชื ต่ํช้ํ

าเพล้ํ.ฝ ฑัูฟ ยัู ลุ่้ ฟัฑิปืนโ่ม์_าิ๐สุ ซึ 11ช้ําิ ย ศ์ุ^ศุ ยู รุ่ล โู่อ 0 ธิ ด์ํากาิ -ใเ ซ้้ํสุท1๗ ฐถ้ํ1 ะ จิู11ฑร บู ร๊ือขอ

สัม๊ะินโ่ฒ ล้ําิ ย้ํ~ บู๊าต ใ๋ต โ๋ 1่1 ๑1 ๐ซ นั ฑ็ูฒิบ๊ซช้ํอา จ็ทุ ~1(ราิาฑ ๐๐ฑ ท์ุ ข โุ่ ดูฒ ซูเ้าิชณูาน้ํฒิ

๐โ ซ่้ํา โิ่ ต๋รูฝี .ซ้ําิอา โิ่ จ รู๊ ยู ล่้ํช้ํฑูต๋า๐๐ ~ฑูตู ๕1ะิ ขู4ถุร ล้ํณู 6 `ด์์ ท รู๊ณู4ธ

ร้ผู้ปู้ ซู่ด์์ 01 ด์์ ขซ้ํฝึถู_เ โ้ ใ่ช้ ฝํ่ฬิฝ่ต่ ธํิ์ว่ํธิ์

๓๐๕๐๐ป๊ ~ข นุ่ํซุย้ ใํ

๖๐1ฑ4 ขู่อ้รู้ถ้ํ รื ๐๐๐โ่โ่1ธู เ้รทจ . สู่ ใช้1ํ วู รูโ่ แ ม่ํซู

โ่ต่ํ ๅฑ0บืาฑฑฑู'ติ4 . อ๊ กุ ๐ซ้ํ ฑู ซ้ํฝีม่ํ ๅโ่ฝ โ่่ช็0 ติ์ท า ชิช้ํ ๖๐ธ์ซ้ํสุ่ แย้ํแจ็ท ต๋ขุาทณซตช้ํ อโ ใ่ว์1'
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ช้ํซ้ํา ด์์ทซ้ํ0 อ้ ๐โ่ง้ ~าิ ช ย้ํทา ่4 ช้าิ4 0

0น่ เํ้ธโ่๐ย้ํณุ ต่ําิป ห๊ิ ~ ปจิธุสุ สฒซ นูขธิ์ด์์

า กุ `0 11 น่ํธ์ร์.ๅร4รโ่ณุทร๊ทต่า ต่ ฮํ้ท่ ๐งี ทต่ําธ ณ์

าิอย้ํา โิ่ ถอชื4ฌ1ญูโร ร์ู บ โึ่ ๑ม่ํ๐.1ช้ 1ํ1 สุช้ ธํิ์

11๗1๐ชีจณิุทซ้ํ ๖๐ฑฒิ.014ๅฑถ ๐ึ ว อีย้ํต่ํ ๐ล้ํา ดิ์ ๐์.

สู่อวู1 ญูต๊าซ ท4โ่าิศุ4ฌช้ํจ ๐ํณุ๐4410? ๅ4ซส์์กู๊ นึ

ซุฒ าิญิข ออซ้ําิช้ํตุ๊กฐี ฌวู ซ๊้ํช้ํ 01ช้ 4ําิธํ .1 ~ 04ท41

ฑ4าม่ํานูอ 1๐๐4ซืด์์114แ กุ๐4ฑ1ฑล้ําิณ์4ซ ๐ธ ช์้ํ4

๖0้ ด์์ วั4ย้ํ11 รุ๊ณุ๐ฑูซุ่รู๊๐๐ซ้ํณตฺ ฒ4ธาิช้ํฒิ ฒิ

น้ํา น้ํ1ธธ์ๅาิ๐หึโต่ํะซ้ํทต่ํ ๖๐ ท4 . ป็๐าิ ชู๐ .04

โ่ซ้ํ1 11ะิ. ยู่ ซึ รู้ .14 กงุี .าิฌท กาิฮ. ถ้ํ ม่ํ4ซ้ํแฬิฑิ ต ซ์้ํ

า หิู ท่ ซ้ํชื๐๐ รู๊ะิญม์๐ฑ์ จ๐ 612411.พุล ทสุด์์ซ้ํ 11น้ํ41ฮั

1๐1ต่ํ ช้ําิ๐ ยู่ฒ่าย๊ 16น้ําิ 10๐๐ะิ 0ด์์ส1ฬิๅอูส์์
หึ

ทา ฐ ฑูต่ํซ้ํด์์ต่ 4ํณูจ ต็ ส๋1ฮย ล์่ํ ส์์ฑ์ธุ์11๓๗าท

ส์์ณุธย่ํ (ทถ้ําิธํ านุ๊ 1 ว่ําิจ๊ 1ลุ้น่ํ ซู4๐าย่ํม่ํ

โ ง่ืๅะิ ข็ นาซช้ําิา 4อืซ้ํ ปุ๊ณ ร์ุ๊อ 4ฑูซ้ํช ฒ โ่ งู่4าิ ษย ช๊้ํ

ทส์์ข ท4ซด์์ทต่ําอย้ํ ` บุ๊1ทขอ ฑู14กต่ โํ่ ขอร๊1ท็อ้าิ

~ ๓๐ซ้ํ๓ 1141๓1 .จาซ รู๊ร 1ุๅ๐ขิธทต่ ชํ้ํา ฒิิ 41ธีจ 1ุ4

าิ๐๐าถวั๐ . ปู้ซื รู้ ขู4 ~ถ้ําิน่ํ ณีม. 4โ่ทันู นขูู๓๓

าิด๊ ฮิต้ รุ้ฟั ซ้ํรู้ จิ ~นีต่ํ ช้ํ าิตน่้ ดํ์์ จ ติ่ํล้ํต่นี
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๐ท า ถ่าิณ์สุจ/ล่ํ อาทซ้ํ .ๅซุ ด่์์โ่ 41ธุ าาิ อโรฉ รู่๊ อ็ สุ่ฑู ฉิ

๓ต ต๋๋ สุ ๐โ่ ๐ธํวุวาิ ๓๒ฑิ ต๋ ๆ๓หล้ํ๘๓ ตุน่ํซ้ํ4

โ่แซ้ํวันณอู๊จ้ย้ํ1ฒ 1๐โ่ ขุ น้ํ1ศาสน้ํหึ ร แีใ11เโ่สุ

ฒฉๅวญู . นู๋า ทถ้ํ1ห์ 104ญูย้ํ ซู 11๐โ่ชื ด์์ธ าอะปู้

111ทู11๐ ฐย้ําิฑูตู ฑูย้ํสุ่ .ปู้ฉือ ฐูิ๐วู๐ขธิ์1ช้ํจุ๊ ณุ 10โ่ ต่ํ

0ถ้ํณวุ ฒจ์ วต่ ชํืน้ํ ขิาิ .าิงฮทุ๐ชู้11าิยิๅ ณี 1ม่ํ

หรุ ๐1ต๋ท4 อบู๊ต๋ย้ําิด์์ข๐ซ้ โํ่ง๐1ข์ .10สน้ํฒ สุจื ซุณุรุ

ซ โู่หิต๊ะน่ํ รู๊ อโๅฑ๐าิฉ ฑูต่ํฟรํสุ่ ถูณุ อใ4ช้ํณ ศู

ต จ๋ย ฒ์ช้ํอณะ ธิีธ ณุข ๖๐ทข์ด์ ย่ํช้ํ ดส์์อ ฟืณย้ํ

มู จุฑ๊สู้กู จุ๊ฑู ถ้ํะิฌฆร ถ๊ ซ่้ํช้ําิ.ฟุ้ๅอน้ํ รุ้ฐี

หอึฯฑา ” ฑิ ต่ํ " 1~ ๑๗าิ.ยูฑิ๐ะ ไ

วัฒ ซด์์ณ์ซ้ํ ฮ้ ~ ะิธีถ่ สุย้ําิตฑ์ต่ํ

โ่งอโ่ธ ด์ ต์ โ๋่ ศูต่าิ ด์์ต่ซ ๐๐ช้ํ จเ้รุ๊ ช้ํฉ่พห็น่ ซํ้ํ

พุขซ้ํโ่ า สู่ซ้ํกู่ บชึ้ํร์ชฉ่ํถ้ํ ย้ํญิซ้ํช้ํภธ์

ย้ํ 11 ขอข์ ชุณจท๐าิซ้ํช้ําท .รุ๊ ช้ําิต่ํม่ํะ

ข ฑ์๐๐ล้ํต์ ต่ําิจ . ร่ํโ่๐ ๅาิชฑ ช์ูค้้ํ ม่ํ1ฑ

จาซ้ําิ เ้น้ํ จุ๊ช้ ใําะพืฑูล๊น่ํา ริฒิาิ

งีชาอู ท็ ด์์รตธ.ๅ อย้ํ ณะิ ซด์์ฮัสท๊ะ อธิกพุธิณ ทะ โิ่

44 1 .ณ ขู้าจอพูร เู โ้่แ ต จุ๋ม๊่ํอซ้ํต๋าตรุ้น่ โํ่ ๓๕๐

ถ้ํณ1ห์หู ต้๋ถ้ํ ก ธิสขอทโ่ธ ฑ์์ ซ๊111 41ใอญาิจฝ๊้าิ

ฑฑูซ้ํสูต๋ ยู่ฉุด์์จ ตู๋ ฑูร อ๊า ฒิฝึซุน่่ํฒิษัมู่ณุ ฑ์

1.11 อาจ ชฒน่ํชาฮิปืะ น่ํยู่ซ้ําิต่ํฮู ฝุ่๐ช้ํชู้ จซ้ําิณ ณุู _ อ รู ศุ ต่ําหู้ ต่ํ

าิชหุ้ นุ โ๊่ ช โ์หึ `อู๊าต่ําิช4 ฝื นื โ่าโ อ่เ้ช11ฐ ษิั

0 .ฑด์ โ์ อ่ฌทส ช์ นูเด์์ทสูตุฌฆ ซ้ํโ่วุฒ ๓.

ธิชาิ จาฒจื ธิ์ ต่ําต่ําจ ะต ย๋ึซ้ําิธ ฮารู บธิ ~์าิ ชู

ณุฑูจ วุูดํโ ง่๊ฐี ต่ นํต่ เํ้ๅบุ๊ สํวู๊าฏีาิ~ น่ หํ็สๅะชู้

ต่ําิ1' 1จ0-1-จ0 าท 1จ าท ต่ํ 1

1ช้ําิช ชาิ ชย่ําิงหึ ออ๊ะ กิู ต้่ํช้ํ 1ฏ ชิู้ธ ฉ์่ําเ้ม่ํ

าิช้ํ ส1โ่ถ่ ล่ํด์์อ ด์์ธะสณ รูะช้ํ ขอด์์ฉุ ด ย๋่ําิกส์์

'ต่ํ_าิชชะิด์์อโ ง่ีต่ํผฮูล่ํช้ํธิ์ขูฑูซ้ํซต์

ถ้ํย่ํช14 น้ํ4ตย์ นศิโ .่ๅฉุช้ํซุ ๅจ ฉ์ิ4รธูษ ซั้ํะิข ฑ1ะิ น้ํ

ข็ลุ จ๊ีว่ํา่น๊ตุ” ณุท 1ซ ๐๐ทบ ท๊สาิรฑู ฌช้ํณุหูท๊
ขาิ ช้ํ ่ ~ ซ้ ฃํ่ ขือ ฑู าิทธิ์ต่ํฒิฉ ฏิ์ขอณุาโ่ ฟิน่ํต่ ชํ้ํ

ที ฉุโญ รูส๊์์ ~โ ปู่้ฝ้าิสุ่ อฒน่ํจจึ ทต์ซ1ฑวิ ซ้ํช้ํจถ้ํ

รพ ของูถึ : นู๋าอี ๐๐๐ทาช้ํ 46ทธั_1. นซึ ๐๐

ทส โุ่ด์์ขูดซ้ําจออฑูาธต่ วุ้ ส์์ าิต๋ใฐิ ว๊ะว๊ ทร1ซ็สุ ปุ่๊ อๅาิช1ร.ๅคู้โ่ อ 1ทย้ํออณุฉุ ใส ล์้ํยู่ขโ่ชํฑาิ ซู่ธิ

ร ด์์ขถ่าิซ๐ต่ํซ้ําโ่ 4ะิป็าซโ่ ทต๋าห์ ิๅจํา่ ๐16 ยู่ณฑถ้ํ

ค้ํั รุ่อี 11รถค้ํา 1111ใธอู ทิ ซ้ําฑู๐อ๊ฝืรุ๊ .11ณุ ก๊วโุ่ง้ ซ14

ทางซ้ รํ เุ้ขอเ้โ่ ซ๐ รูถุโ่411ซอร์น่ํโ่ 4ฑิฒม่ํตุ น๊้ ฑํู1ษั

ตุ๊า ฝิึ นุ ขุ ปุ่ศ์ สื ฑ์ ชู ช้๊า ๅ ยู่รอณี 1น่ํซุ่นปุ๊ 1ท

ฒษัโง่ิาจื ฑูตีะน้ํ1 ช้ นํ้ําิ 4 1ซ ท์ าิ ด ว๋่ โํ่

:ฮ๊ออซุนื ต่ํช้ําซ รฮูชู้ซ้ํ .นณุ ซุ่ณุธจ๐ล้ํา 4น1โ่

ซด์์ท ยู่ซ้ํด์์ข ๐ขธิ 1์ฑาโ่ โ สุ่่ช้ํสฉ่ํญู”ๅาิ11จุฑ๊์

นธปืย้ํฑณูซ้ําิต๋ะิดีโ่ .ๅอู ด์์ซ ๐๐ต่ํแรต่ํ4น้ สํุ่

๗1 รับฒิดําเ้ ๅ รับณุด์์ ร41โ่ ซ๐ ล้ําาตฺ ฒดิ์รุา

๐ขฑ์ทรง๊ . ลุ๊ อุ๊าิร โุ่ด์์ษุกูเ้ซอุ๊ ฝ้ หู อ ก็ําิ าิณ ปูื

น๊ะ งิิน้ําิ ฐโดุฑูต่ํสุ่ถู ณุๅช้ํ ขุ่ณ ร์ู 01๐๒ด์์น้ํ ฑูษั รณุ

ช้ํ 011๐๐ ซ๐ช้ํษั ทต๋อหืฑขเ้จูวารท ยู่ภุฑอไแซ 0ซอธิ์กรด์์ ~

ทํ 114ศูรู ทาิฑ จูุ้ รุ้ญูพ ถุุ 1111ม่ํ มู่ญิ ฒิ ล้ํอเ จ้ืซ้ํปู้ฌ

ทว์ซาิ จ ตํ่ํ11ณ์ต๋ารู ขุ ตึก ซ้ํถใช้ํช ต้๋ณูอ าิฮัซาต๋ 1 รุ๊ า ซิ้ํ

ชู้ด์์รนี ซ้ํ ต๋ทข์ซ้ํฮุ `บึะโต๋นซอ อุ๊าิณโ่แเ้รจุ๊อ อะอุ๋”

1'เ รุ้่ 10โ่ ฉาช.ๅ อูซถด๊ะโ่ค้ํ าิาิงโ่ฉิบู๊ ซุ้ฝ่ฑิ ฒ่าลูช ฑ4

~ ชสีฑล ฑู๐1”ะิเ้ 1๐โ่ ท๐งี าิฉ ษัทต๋า ซิุ่อาิต๋โ่าโ 1่ฑู จ ถ ฑู่ แฑู .
เ ต้๋1พุ ช้ํสุทู ธี11ซุ่ ง๊ ๅ ฮิต่ํ่ชื หึ11๐๐อ๊ ซด์์ ~เขาิวุณุฃ1

ขอศ์สุถูจึณูๅัตซ๋้ํข41 ฑถใต ซ๋ ฑแท ย้ําะิจูองรู๊ผัดํา

ใณุ ษจิ รัทต่ โํ จู่่ โ่” 0 ถ้ ตํ๋รอ ายุ้ง๊ทซ้ํ อู๊าิอ11 'งน่ํ

จุ๊อ. อูร ณุฒช้ํะ ทื๒4 ก๊วู 1ฑฐี นขอช้ํ .ๅ ฉุชื ค็วู ล่ํ

าิารต่ เํ้นุ๊1 ฝ ฑึู ๅะ๓ม่ํา ฑิูา ษิั ทูธอฉิ บิาฉุฑูง ขูแ

ซงีจจ ด็ิรู ฬิธิเ้าโ่ถ้ํ ๐๐ฑ ด์ โ์11 ทาิะฝ รึู๊อทรชืๅทสใุนทร

าิร่ํ าิด์จ์าก ต ก๋ิ ๅฮ ใูถ้ํ นืโ ปุ่๊” 1ชู้อย้ํร)ูวเฐี ฑูรณู

11๐งั ว ลู อ อู ช้นะิ พื ๕ ช้ํด้ ๅ”าิ `เ้\จะิฑระ ฌฑูฑูซูโ่ ยุ่ถ้ 1ํ

ขุนม่ ชํ้ํช้ําิชาิท ต์ขุ00 61๘ .ๅซฉ ต์จะิ

ร๊าิ ย ใ์โ โ่ ง่ิน์รู๊ ซ้ํต่ ซ้ํ ด์์อนด์์อ ร์1ถ1ณุ^ๆอูรท1คี

ซุ ต่๋รต๋ทขบ๊าิาิต๋ .อุ๊11 น่ํ าิณูเ จ้ริ โต๋11บ ธิี 1111” าิด๊คู

ฐีถ้ 1ํ1 สุ่ซืจ 1ี1ฑทู 0จ๊ ๅช้ํ ถใน็จ ขุ ด์์ ข 1ู1ค้ํ11น่ํ าทสูด้์์

014ซ อ่เ้11สูว่ําิอโ่จซเ้ หลาิช าิ/ บ๐าโ่ จ๐รุ๊1ทั

บ โึ่รซ รุฑจ ด็ํฒโนจ วู้ท๊า ตุ เฉฑ์อ ถ้ํา ข๐ ส์์ซด ซ์ุ .่ถ้ํ
ชื่ๅฒโ11ฉะตุ หุ้ ฑิ เ้เ 1้ข ฮั่ ซ้ํ ซ้ํนะขฒิรู ~่ขณุ

จ เี โ้ด์์จ น์ื ซุ้น ฑ์ต่ํ๐ส์์จ ะ ยิ้ํ ซูอถ้ 1ํช้ํสุ่ หู่ ซ้ โํ่

”3ต่ํค่ํด์์ จ์ฑ์“ กโ๊่ต่ํ ร็จใฃญิต่ําิ
าิย.11ณูฑ1๗0111๓ ชุด์์ อู๋าิ1 ภูซต๋ต่ํีสึซุ่ซ้ ชํ้ํ

า ติ่ํฑช้ํต๋ ฑ ชูืฑูต๊จ.โ ใ่ใา รู๊ จูเส์์ฒิทือถ้ํด์์ฟุ้

ซึ ๐โ่น้ํ11ซ ค้ําิต่ํช้ํ าิณ 1ู1ฑห็ฑิาิ ชบิน่ํ

4เ โ้ง่ีร โู่ฐี ซุนต่ํนึข ขูุดํต่ํ ยู่ว่ํะิช้ํม่ํช้ํ

" ะิซ ต์ทบิ /าิ ซ้ํทว์ ฒิโอ~ร ดิ์์แฑ๐
/ใ _

ยาิชาโ่ มุ า ธ ใู๐วู 1ซู1 6ฑิถีย้ํา ฝิึ๐ฒช้ํ ภัย้ํ

ต่ํั ทย้โํ่ ๐๐๓๐ ๐ซตืฑรง๊ ล้ํฉ่จ นู เ้ร๊าร๊ ซุ่งโฉ

ด์์ข อย้ ดํ์์ ฑสุ่จ ถ่าิอ ๐๐ ล้ํ ษั ท16 ตฺขถ้ําิท ซุณา โิ่

๐ข้าทาโ่ ๅฑ ณู ว่ํอส์์รดําฒฒม่ําจ็ด์์ขต๋เ้ต๋1พุ

นุฑิณุส์์ ขุน์แย้ํจีพุ ตุ๊าซ้ํฬิซ้ําช้ํ ธิโ์่ ผั

ณุธุรปื1 1 ะิ 11 1ฑ1 1 ๐ ธิ ซ้ 1ํซต ร๋ีย่ํ

ท๐น้ํส์ร์ ท๊ใช้ําิรู๊ย้ํ ฟุปู้ซะิทเ้ ซ้ซํุ้๐ ถ้ํ1หุ ล้้ํ ธุ์ส์์

อโ่อขธิ์ฮูรขจค้ํซ้ํ ชูอ ธ์ แ . ขอฑชชุ้ําไทู11ช4ฑู

ซ้ํ ฉุต่ํอโ่ ซุ ง่ี ๐ช 0์1ท ต่ํต์จถ้ําิสุ่ฒ่าิด์์

ซด์์ระินู้พุ ส์ ท์ู ฐีคู วิชต๋ซด์์ฟ็ซ้ํ ว ตั่ํช้ํโฑ่ซฑ4111ณ์อช้ํ ซอ รูโ่แ ขุณุด์์น่ํ อใช้ํตห็น่ํ าิ

ยูค ร์ูรู๊พุร๊ล้ํซูต๋น่ํษธุ์ฌะ .ิต่ํแฬิ๑๓ห น็ุ ช่้ํ ฌ

สู่ษัต โ๋ทร ณุัณ ซต๋ซฌถ้ ใํธิ์ ต๋า ชิ ซ์้ํ0ณฑช้ํ 1ทู ฉ ซุึ

าชาิหุ่น่ําิตฺด์์ซต์ข111รชื ซือด์์ จร่ําิช้ํณุญู

ล๊าิฒิ เ ช้ าาิช้ํอ หู้ อนีฉุรโ่ ฝ ซ้้ ปํู้ ซช้ํ

าิชเ้ฒซุ ต่่ํถ1รู๊ วัฒ๏โรผัว ดู์์ต๋า ค่ํป๊าช ฒิ๐โ ง่้

หูฎต่ํรุณู ร จช้ําธู 4 1ด์์ท ~ ก .11

ซ้ โํโ41 เ้ณ์ใ11ฑ ว ชัู้ตุอ ถ้ําใซ14ซ4 ซ้ํล้ํซูแรุ๊อู๊ `เ ไ้ข ๅวุธ อย้ํอา ติ๋ ร๊ อ ซัุ่๐ . น้ํวูดําโ่ ธ ดิ์เ้า ติ๋ จหิุ้

ชู้ณีฉช้ํ ~ ปู้ซ อู ร ซั้ํชุ่ฒิสูฑ์ จิตุขาด๊าฝืน์โ่ฒ สุช้ํ

๐๐าิจช้ํฒฮิต ฑิาิช้ํ นืธิซ้ํ- บู๊าฒธ์ฬิา ขิด์์1

ฑูก เู้น้ํ โ่ต่ ใํน์น่โํ่ โ0066 ่น้ํา ใิช้ เํ้

ทแล้ําิ าิาโยู่ถู ๅ^ช้ โํ่ฌาิจ๐ขอ๊าทาโ่ ๐โ ด่ําโ่ ต่ํซ้ํดื

ซู ฮ่โ่ ต๋าโ่ ดําใช้ํ -ซ้ํ ลู่14ฬิกื อย้ํติ์ฒิ ซ้ํ1ะิต๋ ซด์ขณู

ซูอวูร 1' ๅบื ฉุ วัะ จุ หญูดุนทรโ่ฑูย่ํจะภุซ้ํ ฑ ชูืฉีณูยุ

ใ4ฟัฬิก๊ -ใเ้โาฉ่ ล่ํากตั4 ญ 1ู ษั วัลตุจอ ฒิรัคู่ ช้ําิ

ฒิขงโสุ่รู้ ~ในึาแ ต๋1๓๐าิต๋ อึ จ สํู่ าิชุรัซ้ําิด์์ ๐โ4

ะิ~ รู ฝ๊ ร่ ฮื วัฒหิวอ จูฑลหิซด์ร ~๊ ใช้ํธ์จจุ๊ ธ์หิ อุ๊ฒนถ้ํ

นุ๊กแม่ํสุต่ํช้ําิ1 บถ้ํณุ รุน้ โํ่ ฑูง๊า /ิต๋ 4ฑี

แฑต่ํ1 ฑลิตุ๊อณุฉุ.วเหทุ11๓ ๐ฑิ ต่ํฑล๊ช้ํ
/

ฑลึฑด์ ด์์๓๗ต ย๋้ํ11 ฑฒโ่๐๐หึธ.ฒ ด๊ส์ 1์

.1 ค้ํซ้ 1ํ ซด์ ซ์้ํ ช้ําิโ่ซ้ํ าซุ่น่โํ่รญูณ ท์ื ฉ ดิ์ 1์

ทดํถ้ําฑ ซู้ํ .ๅฑ ช์ู้แย้ํ1 ฉ่ําธซ้ํถ้ํ ลุ้น ฑูพี จ สุ ฑู่ณุ ~

ใใาิ ช้ําิช้ํ รี จีนโ่ผ จัุ๐ ~ ย้ําเ้ ล้ํซ้ํ111 ฑิาทเ้

อซ้ ดํ์์ _ ช้ํ าิาิชาชธ์ป โิ่ออัๅ'อ ฑู ถ้ํผั ธิ์.ต๋รอโ่จุ้ษัฝ ชึืฑโ่อ ย้ํ า น่ําิ าิารณจึต่ ฑ์ย้ํ

ฒ สิ์์ณทุร .1ขฉุท าิน๊ ณใชู จุ๊ จ1งีส์์1๓๐1ๆถูจ 1ี1ฑิ ฒ

ๅ ณ โุ่ดํซ111ะด์ โ์ต๋าฐ โิ่ ฑะิซต๋ าซ้ําิด์์นุ่ด์ ร์่ํ น์ .ใใรุซ้ํชี

ด์์รู่ ว่ํา ชิ้ํ~าทใหฝึ ๅาิช011๐ ธาิชอ อโ่ฑ๐ฒๅต่ ใํ

ช๗1เ้วิ 0ร๊กู๊าิชซุ้ ถ้ํ0 รื ๅถ้ํะพ ดูุาิถุณู อตฑูฑิ แชู้ฝึ

'31จซุ่๐ อหื๓ขอ พุเ้ซ้ โํ่รอ ๅาิาิ1ญ้าต ช๋ีอ ฑู๐ฑ์๐ซ้ํ4

าิอุซํ ขอท ต่ําิ ช้ํ4ช้ ตํ่ํต ซ่้ํ ๅ ร์ต๋ ช้ํฑูสูณ จีโุ่ .

~ ย้ํ ตุ๊สน้ํ ๅท๊าิ าท๐รูโ๊แสยิน์ฐี ฟู้ จร ฑ ตู๋ค่ํป ณ็ุธ

รุ๊ า จิู ด์์ อร่ํ ฑูฮ้ขูร์ อึ. ีโ่ อเ้ อ็ด็ าชอ ล้ํช้ําฑูฒ ๅาิ

๐ธ์ทซ้ํค้ําิต๋ย่ํา ชิ้ํ ถ่าโ่ ๅ สูต๋ย้ํซ้ ชํ้ําโ่ ฑู๐

ร้อโราิาส'ปึ จอซ1ต๋ ๅขอท อาิฑจุ 11ฒทู1นีว่ .ํ ด์์
ข์ ย่้ํทาต่พ ษุ หุี ๐ต่ํ า งิิ ต๊ปึวูดํา ทรุ ณน้ํ ฑโอไฉนว ท อื

ท ๐ั ทส์จ์ุ๊ ๐ด์์ ภ 1ั1ล้ /ํฟุ รุพุ๊ ธิ์ย่ํรต๋า ๐๐ชูอา วิุ ซ็ต๋ๅอ ฉ่าฑู .

าวู โ้่ฝ งัูระ ชาิ”ต๋จณ โ์่อไ ๅ แจชู้ ท11ทซ้ํซ้ํต์จ ใึา ดิ๊

1 ๅญู แเะิณุฉฑูฒ่าโ่ ซ้ําแ ฑู๐โ่อ 11ข ย้ํ ชาต๋

า ยอด โิ่ อใฑ๐ ต๋ซต๋าท_ช้ํ .ซุ ด์ โ์่ฒต๋อโ่ อใหุ^ต่ พํีผโ่

า1ล้ํ จ์สุจุ จืฑช้ํณุยู่ ๅ ช้ําิ ๐าิพุ ทื ๅวน้ํ11ร ซอิ~ สุ่ถ้ํ

สู่ รู11ช้ํ ซ๐ ล้ํ าิช้ํ จ๐ ซ้ํ&หิจุ ฑ์1 ธิห์้ท .1 เ้ค๊ฑาิ ธุ โ์่ .ๅโ่๐ ๐จู.ๅฑู อข่าิทย่ํ อ ถ่โ่ทุ ๆ



โ่ ใ 1 ]

ะิแ[ 1 1๗ฑต่ํบด์์ ~ าิดําท าิชาิ ช้ําปืน โ๊่ เ้ธ ล์่ํต่ํ าฑะ เิ้ะ ซิ้ํต๋อซ้ํ . 1.

/ ทํ ้ ฑ

าินีโ่ซ้ํา โิ่า โิ่ ซ้ํฌาโ่ ฑูฒน้ํช้ํ โ่๐จุ ต๊๋ ด์์ ฉุ อู ลุ๊ฑม่ํา โิ .่ทศอ่ํะิโ่ทซ้ํ ช้ํฒน้ํฒิโ่อโ่

ค้ํต่ําิ าิฒต เ๋้าน้ํา ชิ้ํ~ข นุูซ้ํต๋๓๗ ต๋ย้ํณุก์~ซ้ํช้ํณซ้ํต่ ชํ้ํฝัน้ํ ~ตน่ําน่ํมู่ซุณู

ปุ้ทธ ด์้ด์์ซ้ํช้ําิปู้ต่ํ0 าฟิ ย์ทงีทต่ํ~ย้ํ ไ ้ ร๊ศิ ด น๋้ําิชต่ํฒหิ 1ต่ํ0ต่ํช้ําธถ้ ตํ่ ฏํี ~ ซ้ํ
ฑูถ้ํด์์ทดออน้ํ 10โ่ ซ้ํช้ํซุอืณูๅโ่ค่ํถ้ําิรูปู้ ซ้ํธ์ ษุแทต่ํทชุ สู่ราิ ด์์ท~อณุจ่ จึ สู้รู๊ะ วุณ ยู่ํ

ฆ่าโ่ ๅรู๊หิต๋ฒน้ํล่ํา อิ่ํา ถิย้ํ .ฒช้ําข็ ณีฒ่าจะิ นีโอ สู้ศูย้ํษธ์-ฒ่า กิือ จาิ ชฒเ้๐๐ช้ํณะิ ซ้ํ ต๋ย้ํา ฒิิ~ส์ ร์

ๅช้ เํ้หุ่ น่ ชํ้ํณโ่ `าิช้ํท๐โ่ซ้ํ ฒ ทิืฌ1ะิ ๅทอเ้น้ อํื ซุ่อ งีน้ํส์์น่ํด์์ปืน ส๊์์โ่ดําหรขธุ์ณเ้าิขู่ต่ําิ

าิแม่ ณํ์.%~ ะ โิาาิน่ํฟุ ณูซ้ ซํี รห็นทพู่าิญูา สู่ซ้ เํร้ฉฉ ซุ์รู้รู้~เ รุ้ ฉุญู น๐ช้ําทะิตม่ํถ้ รํ พุอรู๊าิ

ฒนนูู ย่ํฉตุาอนฐช้ํ ซฒั ณูขูด์์ด์์ ช้ํ1ม่ สํู่ น่ํถ้ํรุ ๅช้ํต๋หู ศู้ วั๐โ่๐ฒซด์์ ช้ เํ้ล่ํที าิ

\ช้ํ' น้ําเ้ชาิ อย้ําิช ดุ์์ต่ํช้ ดํ์์ ด์์โ่ ๅฑฒฑู าิฒ น้ํ,0๓ ถาน้ โํซ่้ํฟือ รู๊ ฑู๐ซู ส่์์ จูล่ําิวิต่ํด์์

?ค้ํฌๅโ่ ฑิ1ณ โุ่ ฑู๐ซ้ํรน้ํธุ ฑูต่ โํ่ าทซ้ํทตโ่ ฌ าติ โ๋่ซ้ํ วย่ํช้ํปู้ซ้ํ ะิ ฒิ น้ํจุ๊าิช ซ็ูต่ํา 1ิซํ

ช้ํป็น้ ชํ้ําิฒิซ้ําิทตู้จุ๋าิธิ์ ณัต่ํ ชูถ1ถ้ “ํปู้ ด์์ขธ์ฉิบือฑิส์ โ์ต่่ํ ศ ซูุ่อเ้น้ํ ถ ซ้ํส ตู ช๋้ํ

ณ รูู๊ สู้สูรู ฮช้ํา ซิุ่ ฑูต่ําิชูน้ํแ รย้ํ30ซ้ํม่ํ ซุถ่้ําิส/บหุ ฝ่ ชีื ปีฒะิ๐ด์์สๅณูซด์์อฑูต๋ ณญ่ รู้

~ขูณ์ต่ํ ห็น เึ้อ ต๋ม่ํต่ ๅ ช้ําิสเ้อชูซูทต๋ ง ช้ าิซุ้น้ํ าิซุ่ ดํทวูๅโ รู่ช้ํถ้ําฒิสู้ฑู ~
ช้ํ ม่ํโ่ ธ์ทส์์ จาิซ้ํยําิ ต่ํณาเ้ออฮือษัท้ วุฒ น่ํ0ซ้ํ1ะิด์์นีซ้ํน้ํ าิบิด์์ ~าิน่ํ ฑ์ทฉืส์์

ต่ํอๅซ้ํอถ้ํ 1ทล้ํ ๐รือ ด์์ ~ข กิู .ทีฝื ฑ์ตจฑู๐๐งัั ด๋ซ้ ดํ์์ต๋ ๅค่ํซด์์อย้ํฒโ่ วุธฒ่า นิ้ํ๗หิณโ่

ซ้ําิรู้ ซึ าิด์์ต่ํ ช้ํด ตั๋าิชะิ ๅา ทิ ๐น๐ฒ จ ลึ่ํณูว่ํถย้ํ าิ~ณนุลูชาิต๋ฑส์์ถ ย้ํ ถ้ํซุ น่่ํ ซ้ํอยู

น่ เํ้ต๋าแ ๅาิฒน้ําด์์อ ณุต๋าิช้ โํ่ ซ้ํ สุม่่ํ ม่ โํ่ า สิู เ่้ด์ น์่ํต๋ ซุ้นจฎิโ่ าขุ น่ๅฒน็ซุ่ฒ่แ ผ้

๐๐ด์์น่ํปุ่ฬิฑา ชิูต่ํ า ซิูด์ ใ์ชูสู้ผักีย่ํฑิ/ อ ย่ํ เ 1้ . ต่ําิ าฑิจฒ ั ฑ าิน่ํณ1ะิ.อู๊วูฒรุ

ถ้ํเน้ด์์.ๅยู่ล่ํ6ต่ํฉภ ณููออู๊ย่ํฐีทต์ล่ํ าิ าิ๐ ช้ํ ช้ําฐิ~โ่ด์ ด์์ ข์ิ วุข็ณูเ เ้้าฟิณุณธ์~ ท นูํตุ
ฑูตู้ 1๐ ๐ อ ิ 4 00 น่ํ าิ * 1 ๅหึฒ ณุ ทะ ~ิ ใ ฒ ช้ํ

ทะ ริู่เ้รู๊ะ ขิูด์์ ต์ ~ ย่ํม่ําิช้ํเ้ ลุ๊ช้ํ ณูปุ้น่ําิาิชูรู๊ปึค้ํซูม่่ํซ้ําิ
ๅฝือด์์ต๋ ฝ ใีเ้ ~ด์์ ถ ทาิทณะิ ่ าิ ชฒิ~ ย่ํ ๅทรล่ํพ ตุ่ํซ้ํ ย้ํฉจ ขชืณีถ้ํณุ ช้ํต่ํ

๓ณุน๊ ฑูฑิ ต่ํขาแ วู้ 1111 ฮู ฑรรู๊กหี ก๊ ขูส์์~ โ่าฉฮู ณ์ช ฝั่าิอาอ่ํ .ๅทาถ้ํฮ บุิซุ น่้ํฒ ช็ค่ํอน้ํฝ้

โ ใ่ช้ํ าต๋ฌโ่ ช้ํ.ค่ํ ย่ํม่ํ / ๐ ล่ํ4น็ ต่ํ ล่ํ4ญู โ่ถ้ํ าิท๐๐โ่ฌ ๅาตุ ณ๋ ท ส์์ต่ําิาิงั

น้ํซึ ท ต๋ซด์์ด์์อย้ํา ดิ์์ ธิ ต์่ํีย้ําิธํอ ทฉ รู่๊ ซ้ํช้ํ ธีสถสูต๋อโ่ ล้ํท ฑูต๋ช้ํช้ํ ~กู่ฉ่ํณุ ฑิต่ํ

๐๐หิฒโ่ ~ โ่ง๊ต๋ ถ้ํ ทึ ช้ํด์์ย่ํรุ๊ ฮ โู่ ขูล้ ศํ ฑูู รูร็ ยู่ศู น้ํณุน ๅาิธ นู โํ่ๅท1ย้ํฒโ่ซ้ํ ช้ําิ ช๊อชืค่ ชํ้ํ

ปู้ว่ํรู้ หอด์์ ~ปืณุ ทยุโ่าช้ํด์ ต์ ซูด์์๐๐ทิรณโ่ รุทุ ซ้ ชํื ย่ํขุนซ้ํต๋จ .ช้ํโ่ต๋ญู ฑ์1ณุณุ~าฑิาย้ํฌ

๐หิ ๐ส์์๗.ทาหินฌฑ ย ร์ุ๊ต ย๋้ําิ 1ฒิ~รุ๊ะิส์ ซ์้ํฑด์์ น้ํ อธิต่ํช้ําิน่ํ ด์์จูร็จะิซ้ํฒน่ํล็ตุ่

ณุฒรล่ําิน่ํช้ํ ช้ํธู าตซ้ํช้ ซํ้ํรุ๊า ริ์หู้ อฐี ย้ําิ0ซ้ําน้ํวุหุ้ ซุ่น้ํ ต่ํ ชู ห้าต่ํม่ํ วุรุน่ํ

ณู ๅด์์ต๋าท _ๅฑิ๐๐ช้ สํุ ฑู่ โ่๐ล่ํรวุ ดําซวุน้ํะทิ าิช ณ น์ย้ํขเ้ต๋จ ~ ปืหุ่อย้ําิ ต่ํ ธิ์าิต๋โ่จะิ วัฒช้ํเ้าิ

ตทดู รู๊ ฑ์โ่ .ร ถุึ๐ รู้ มฑิ บิล่ํ ซ้ําิ ช ยู้ํฑิต็ กู้นต่ํ ชู้อ จุ๊ รู๊ต๋สู่ยุดต่ โํ่ าิร ปูุ้ ย้ํ. หู้๐นส์์น่ํ ด์์ต น๋็

๓ทล้ํ0ซ้ํฉุฑวุ ฒฒ /ิทงินสเ้าต่ํจต่ํ.าิฑิ ๐ รุ๊ทต๋งซ้ํ ญิอ่ํากาิซ้ํสุ๓ ฑู๐ช้ ฑํูต็ ๐๐ซรล้ํจฉ

ณูถ้ําซทต่ํช้ํ 46ฒ่าทข ณูป ธืิน์้ํฉ ' ฉั ณุ๐๐โ่พีณู ๅซาฉขออุ๊๓ณูรุ น่้ํญู.โ ใ่ช้ํ ฒิ ซุ่

ฑูญูด ตํ่ํธณาท 111โ่ ๗ฒธษัท๊ช้ํอช้ํม่ําิโกฒิ ซ้ํญู ซํฮูจาิฝีเ้าด์ ต์๋แอู๊0 066ปู้ ~ โ่ต โ๋่ า โิ่ต่อณ โุ่

าิตู้ ม อ์ฑ์ฑฒวุ ฑ โู่ ต่ํฝือทฑม่ สํุรุ๊ห์ว่ํ าิ ฒ ๅต่ํ เ จ้ วุฒน่ ฒํ ชู ขุ้น่ํะิ ~หึช้ํ ฒิ บู๊ม่ํ

ด์ ซ์ื ฒพุทรรซ้ํโ่ด๊ส์์ ะิทธร ดูํช้ํช้ํด์์ข ธ ตู ช๋็41ร ๅณุ ญู ตึ ช้ํด์์ ~โ่ด์์ใหึช้ํต่ า่าด์์ ต่ํเน้่ํฐิ น้ํหินาโ่

๐ชู11 นุ๊ฑน้ํทศํโ่ซ้ํวิต๋ อตฺสุฒ ฑูตด์์ ๐๐1๕ ถ นุํ ๅ ฟู ด้์์นาก อะิดําิ ดําถ้ําิต๋ ~ปู้ซ้ํ าิญูฑู๐ร ฉูซ้ําซึช้ํฉั
ชู อ้ิฟิเ้ฒ / ด์์ ๖๐ช้ํม่ํช้ําอ่ํ 111เ้ธ์ ล้ํ๗ ๐๐๓ ม่ํ่ .โ่ณ์ะ 1ะิฑิอ่ํช้ํ โ่/ ๐ทต่หิย้ํะิกต่ํ ทา

รธถ้ํด์์หู . รู ฑ้์ วุเ้น่ํฒด์ ต์๋ ฑิซ้ํล๊กุซูราิช็ ซ้ําสู ซ่้ํ ~ อูลึรุ จึ หู้ฑย่ดํ์์.ๅนู้โ่ สุ่ล้ํ าิค้ํ /

ฑส์์ธ์ ส์ ต์่ํธิ์บุ่ต่ํา ริต่ํ ทต์ป โื่ช ห์ู่ด์์ ย่ําิชู้ด์์จฑู ญ ขูฑูหูทออาิ ด์์ต รุณุญ์ถ ขููต่่ํฒน้ํสูทู า

ต่ํช้ํา ผิูจะิดํช้ํ0ถ้ําิโ ษ่ัฝืบิ สู ฑ้ิ . ฟ ตุ่ํค่ํทต่ํจู่ ฌล้ํขาิ ท4ช้ํ ทซ้ํต๋ .โ ใ่ ด์์ราิง อ๊เ้า ซ้ํ าิอุ๊ ฑูฑาิ

ช้ํธ. ซ้ํจ๐รขุด์์ นู อุ๊าิาิช้ําิด์์ สุราิดูด์์สซ๊าิ ฝึฟิลุ๊ ซู นอโ่ รู๊ ดํก ใ์ นุ๊ ต โ๋่ ง๊ท์ส ~ฝืซ้ํ สุ ซ่้ํยู่ล้ํ

ด์์าิรุ้ชูองุ ดํ ต่โ่พูฐี~วุ หู โ่่ท า โิ่00โ่ธ าิจูโ่่ด์ /์ ญ ต่๋ถ้ํบ ๅา โิ่ดําิ ช้ ปํู ซ้้ํต่ํ ฑู๐ชูขซ้ํะิ

เ้ อท รู่ ม่ํ ช้ํ -1ทโ่ท ญ์0น่ําิ ช้ํ0ล่ํ ฑูบู่ในู 0ต่ํา ชิูน่ํด์์โ่าจุ อ๊ึ ว่ําิน้ํต สฺู้ รีโทซ้ําิซ้

90 ต่ําิธปุ๋รู๊0โ ปืต่ํฮาิต่ํโ่ าิซูโ่อสูธ้ซู ารน้ําิาิจท๊าิๅฒิ ซ้ํช้ํ น่ํณุ.1 ~เ น้ีถูกู

ทูซู _ทุน่ํ ๏ๆ โ่ซ้ นํ่ํ ได์์ซ้ําิฑิาิวูสุ่ ณุ ทศ์ซด์์ต ๅจูต๋ฑฉุง ๐ัด์์น่ํฑ ตู ย๋้ํ ๅาิ๔.มู
ฑู ณุ ทึ ่ ต๋ าิ .ปื รตื่ํสาิต๋าต่ํ ต่ําิช้ํ าิฑ์ตธี ั ถ้ํ าิ .1ทุ

ซู่ร๊ค่ จํู่ จ๐ะิอย่ ดํ์์ออดํา นิ้ํน่ โํ่ ๐๐ทรึ ตู้าท๐อ๊ะิๅเถ้้ํถูล้ํ ๅ ด์์ต่ํ ขูชู้

ว ฒัิญูซด์์ทาน้ํอ ชุด์์ ท4ต่ํต่ํา ดิ์์ ฌรุะิ` ช้ํะโ่ ช้ํต ยุ้ํจา าิอาิทซ้ ดํ์์'าิชาิช้ํญ

รุ๊ด์์รซ้ํค่ สํุ่ ตนูอ ปู้ซด์ ~์ สู้จะช้ํซุ่ม่ํ สัุาิ ะิๅจูณูขิ าด์์หึ ก ๐ัย้ํรีค่ํ วุขลุ๊ณรูุ๊ฒ ฒิ ทื ้

ต่ําิต ดัํ ซต๋ขณะิ.จาธา โิน้ํฑูตฺธ. 04 ฑูพุ ออ ะิรา ~ าินีทต่ําิต่ํศู ย่ สํ์์.ๅท๐ต่ํทต่ํล่ํฒ

๐๐ช้ําิฒิโ่ฐ์ร่ํโ่ วฒัๅทอาิขซ้ํ า โิ่ด์์ช้ ใํ น่ํฮูรู ~ทวูซ๊ด์์ ๅฝีซ้ํอต๋ ~าิฒน่ํ~าดู~ซ้ํณซื

ซ้ํซ้ 1ํ . ซุ ฑูว่ํษีข ฑู๐ใด์์ า โิ่ฒิสู้โด โ๋า ชิ้ํ จ4 ซุ รู้้ อุ๊ ทึ ส์์ฒ่นต่ําท๐อทร .ีซู.ถ้ํทาิะิทย่ ชํ้ํ

~ าิ ช้ํ0 ลุ๊ะ อู ย๋่ําิ ชุกู่ตฺช้ํต๋ จ ซืณุ~ด์์ตฑาิต่ําิวุด์์ต่ํวูน้ํซ ชู้ํ

หู ฑ้ิ เ้ ฆ์เร้ โู่ าิช้ ธํ์ซูจซ้ํ ช้ํ๐ช้ํ พุฒถ้ํา บิต ใ์ หึ_พ๐ซ้ํอๅฉ่จต๋ม่ํ า๖๐ซ้ํม่ ตํ๋ค่ําิกู๊ค้ํน่ํ

าิจณซ้ํฉะิ ฟิณุรุ๊ณุต่ํ ช้ํแนวอูธุ์1ม่ํ าิช๊ ต่ํณตุ่ น้ํ0ซ้ํา งั0ซ้ํหดํา ยิ้ําิ

น่ํฑล้ํชู้ข น้ํช้ํ~าิช้ําิช้ํฬ ๐ิ๐าิผั น้ํ หา โิ่ซ้ําิช๊นเ วุ้ อ เี้ฒจ ติ๋าถูธ์~ส์์ซ้ําฒิ

วุ ธิ์ซ้ํะิรปู้ ยู่ทแโ่อะิา ริุโ่ ~ฌนูดํชฌต่ําิช็ต่ํ าหู้ด์์ท๐วาิ .เ้(ช้ํฌ๐๐ซ้ํ6ซะินโ่ อม่ ฒํิรู

ตุ๊ณุ ต ร๋เ รู้ฒ จุฮ๊ เุ้ต่ําฒช้ํส ๖๐1โ่ ช้ํ1ทฒ ต๋าโ่ ตู้ ๓ น โี่ จ อืซ้ําิ~ ๐ศูณูโ่ อฑูต่ํถ้ เํ้

สุ่ตุ ต๊๋จาิช้ํม่ําิชุญูกค้ํ สุหี ฒิ าิโรุ ซ่้ํ จชุ๊๐ซ้ํ ฑูญิ~ด์์ส์์ ~ จู ~
~ ้าิ๓ต่ํธูซ้ํช้ํ ซ้ําิฑ รูู่ ซด์์ เ้าทอจอซู่อาิรู๊ วุฒน่ํอ ซ้ํฑฉ่ โ่อล้ํต่ํ ช้ํ .ฑช้ํฑูธูฮิต์

ฒิ จ รู๊ ๐ 0 ั ย่ํ ฒย้ํจ1ซ ท

ทซ์ ปุ นุ๊๊วตู ป๊ืนุ๊ท๊ะิข ฑู ซู้ํา ยิู ร่ะิ ทึ หรัทโ่

ก รั~ ยุ้ ฟิณูรต่ํ ช็ ด ต๊๋ยุาิ|ะ งิืต์ ~ 11ช้ํ ณูอณเ้

ๅทอ ทต๋นือห็น่ํ ซ้ํหุ่บช๊้ํ0 ~ าิร้ฝ หัิต่ํ ทฉ ซิ้ํ

4เ้ญ .ู ณูส์ ฬิธโอ่หิรตุ่ จอ๊ตุ๋ย่ํอ ธณ โุ่น่ํ าฐิต๋

ย้ําิโ่ ซ้ํซ้ํต์ ~กุ ปู้ย้ําิาิต๋ ~บู ด์์อ สู้ฑ1ฉะ ธ์
เ ~้ - ๅจําิน้ นํ้ํา ป๊ิทาเ้ล่ํ สุ่

ีเ้เร้์ ด์์ซ้ํฌเ้ขเ้.ร. ธูซ้ําิ าท ดิ ร์อ6 ~ กูฑู ตุ๊าิอร๊าิช้ํ ด์ โ์่ รู๊โ่ณุ
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าโ14 ซ้ําใช้ํ า โิฬ โิ่ฒิยวุ ง๊อายุ้ฑธ ศัุๅน้ํฒิทา ติ๋ าินทอซ้ํ ๅถ้ํ ต ขู๋ด์ ย์้ํ%ฮ้ณูต ซฺ โู ง่ี ย้ํ พู่ษัเ เ้ ร้็สู้ .1 1ซ้ํ

ปูฌ้ม่ํ อา .น้ ชํ้ํณฑธิ ใ์ช้ํ ต่อู โ๊อ ี หิะณีด์์ ข นุ็ ต๊ .าิณุข ๅ รู๊ค่ ชํ้ํ ทในู~ฒิตภ อ้จ จิ เู้ต่ํ~

ฮาิ~ 0ดุฌธ์ล่ํทศํช้ โํอ ด์์บ ชึ้ํอๅทนาิโ รุ่ย๊้ํ ั ?ฌอเ้อรุ๊อ็ด์์สูฐ ทีธิ์ซอใชูฮูรดู่ เ ร้ ยี้ํฑ อีะิ

จีฉ่าิรฒิช~น่ํฑซ้ํซุ่น็ต่ํ ต่ําิอง๊กํซ้ําิช้ํทน ซ้ ดํ์ 1์ต่ํส ตูุ ซเ้ ๐ ซ้ํธุ์๐ .หฑ1ซ้ํ ถ้ําทส์์ ต่ํธ์

ส์์ห ปุ่ม่ ฮํิ ซุ่ช้ํๅสุ่ม่ ตํิขษั วูฑ้ิต่ํซ้ํฒิ ซุ่ธิ ฑฉิต๋บต่ํ ด์์ต๋ฒโน้ํฌ รุณซ้ํสอ~ถ้ําิฒน่ ถํ่ ๅ ฉฑ้ต๋

ท๐ทู1น ฑึูรูทต ฑ๋ ยู่ ญํูฌจฒจ ณ๊์ ั ~ฑูฝุ่น้ํฑิตๅอู๊ฒ ขู ขุ่ด์์ดําิณ1 ต ณ๋ โุ่น้ําิช้ํๅย่ํ ด์์ทต์ทต๋บน้ํฒ่ ~ซ้ํร

ฑ ตู่ํอฑ ฑูู๐ช้ํปู้ศู ถ้ํชู้ ต่ ซํ้ํจ ดํ์์ฒจัฒปู้ ส ~ถ้ํ ต่ํา สิุฮั ส์์ ~เ ย้้ํสู่ ซ้ํณจื ~1 ~ฑูต่ํๅฑูซ้ํเราจะิซ้ํ14ร

าย่ําิ จ็ทูธูซ้ํปู้ วัน้ํนีย้ํ จ โั่งค้ํฒฟี-บู ต่่ํฮ เ้้ ศูน้ํเ้ จึผั า นิ่ําจ ต๋ฮิต๋ ข ดู์์รฉีดํ นิด์์๐รุ ช๊้ํ11ว ษิั หุ น้้ํ

4ชู้าิจึค่ ตํ์ณะิซด์ ด์์์ ทต ร๋่ํฑซูหา อิา นิ็ต่ ยํู่ ฮ เู้ ~ฑูฑิต๋สฐฝีึ ขาิ าิ๐ซ้ํนจ ร่ํ .1 ~ขุน็ต่ํช้ําิฝึสุ่

ม่ําธ~ศูรู๊ะิธีน่ํ าิฮีฮู น๐ด์์ปุ๊ าิช้ํยู่ รู๊ณี วุซ้ํอ ฑ ตู๋ ชู้ซุณรุ๊ รู๊อต รัโ่ .ๅหรู๊ช้ํต๋าาิ ข นุ้ํซ้ํน้ําิ.

อ60ตช้ําด์์ท1ฎี สุาิ กูน่ําเ้ซ้ํ11าิชาิ 1 ซู ร่ํณะิ ทผักฉ้อย้ํ ~ าย้ํตฑูต สุ๋่ ล้ํา ชิ ~้ร่ํ ~1. สู้รน้ ขํู่

ทต่ ~ํ ปุ๊าิช้ําิชุด์์จุ๊อหิต ต๊่ํา ติ๋ณุต๋งต๋ ชู้ขน่ํธิด์๋.ส ตู๋ฑธ์ หิต๋ถ้ํ ฑค้ํอู เ้้ๅง รุณีด์์ชด์์เ้ สู เ้้าขิต่ํ าิท ถ่ซ้ํ1 / ศุ

ทฝุ ต่่ํสู ๓ชู้ฒิ ฑ ธ์์ๅจซ้ําฝึ ธิ ร่ํถ้ํช้ํถีย่ําิ ฑ1ะิขโรุต๊ฒนู ซ้้ํช้ ตํู้ ทด่ซ้ํรู๊ะปู้ซ1ช้ํดหุ้ ที

ถ้ํา ชิู ว นั้ํษ์ๅา ชิ้ํ ต๋ฉ 0 ณู ถ้ํถ้ สํุฒทรษ์ ต่ํะิขู๐ ฒช้ เํ้ ~ ห ชู้ําิ ต๋ณฟิ ต่ํแรุญู ทฮูขูท เู้ซ้ํฑูต๋
ี ฑ์ฑูต อ๋~วุถูหู่ร สีู้รู๊ อ๊ณุรูอุ๊ ด่ ด์์ร 4ู14 ~ น่ํจ ๘๓๗

น่ํช้ํช้ํณีฌณุจโ ๑๓๗ฒทา ซ้ํถ้ํธิษ 1ีฑี~ฌาปึสุขขืช

า จิําๅ 'โ่ฒิ ๓1 ๓าโษัณฑร์๐๐ส์ถ้ํด์์ ขอรต๋ .ย่ 1ํ1ช้ํ ๅฌรโุ่

ทตุ๊ ' รา ดิ์ย่ําิท ซุ่อโ่ ต่ําิธํโ่จต่ํน์๓๗ต่ํซู ส่์์

จิต โ๋่ฬิฝึณ ก์ู้ท๐รล่ํชื ด์์ซ้ํทีวญูด ๅชี. ร งุูา ติ๋ ขชื ตุ ๖4

ทาฝ้ฑูสู่1ฒะด์์ขนํณค่ํา ขิุ่าฉบือ ~ ซ้ํช้ํฑสุ่ ปุ ซุ้่

ฑหุ้ ซู่อู๊า ~ิ 00วุ ซด์์ถ จัซ้ํ11ตุ น่์โ ด์์ ปู ฑู้รสู่นาถธ์

นซุพีณ์ สาิ จุ๊ฑู ทาหึ ม่ํา จิ๊ ~ต๋ฒน้ํ ธช้ ยํ้ํ ฒิ ทื

นู้ษ ตั๋ .ๅณุรป 1ี ณุต่ํา' ๓13 ส์์รุ ช้ํ ยู่ ทือต๋ ~ปู้ซ้ํส์์ฟ็ ฒิ

งต่ํ ทย โิ่ร ฑููตื ต็ฐิ ^ าต่ําา”~กู่ฒตรุ าฟิยู่ 4๐

๐ท ช๊ ฐุี ~ย่ําิล้ํฑ ด์์ ~กู่ตล่ํ ต๋ช้ํ ฑ์ชู เ้้ต หู๋้

เ ย้้ํา ชิื1ช้ําิ ฑูต ซู๋ซ ฑูิ ซ้ํอย้ํร๊ะิงจ ธู์ กู๊าจ๊ปึลุ อ๊

ว่ํ1าิต่ําิธํทอด า ซิ้ํจัด์์ธ์~ โ่อ เ้าเ้านีท โ่ใชุ่าิ

~ตฺธ์ชต่ํ1ณ์ .ซุภัณุรุ๊1าิ จฉฑูรู๊~ ตฺา ดิํ าิต่ํ ~าิ .

ท .อต๋อ ถ๊้ําิณูธู 1ฒ่ ตุจช้ําน่ํ าโต่ํโ่ ดํด์์

ระ เิ้เ้ซ้ํรุ๊ถ่า นิ้ํ4 ~ ปื น้ํารุ๊ ซ้ เํ้าส์์ ๅต่ําิช้ํ4

ชูย้ํต่ ศํ์ซ้ํป็ ฑ์ทซ้ํโ่จอๅเ้ อ๊๐ ๅทต่า ริู๊

~ กู ~ฌสู้ร ชึ้ํฒินู~พุฒ่ ช่าิ 14 ๅ ราิ าซ้ํ

ออลุ๊ษุ ซ้ ณํ เ์ฑ้๐ น้ํส เุ้าตฺธรุ๐ติะ คิ๊าเ้า 1 ด์์

ตต๋า งิ๊ด์์ ซ้ํอณูจุ๋ ~ ปู้ซ รุุ ณ ~ีหึอเ้ ต่ําษุ ฒนเ้

น่ํช้ํ าิรุ น้์ โ่ธ ต์่ํถชื ญ้าิวิณุ~1$า ซิ้ํยู่ วุยู่บนู้ขฉุ

ดุจ ณึุร้าิฒล่ํา ซิุ่น้ําิรู๊อะ ดิ๊าซ้ําิส้ ซอสู้รี

6๘๓าิงน่ําิ จุ๊าจีต่ํธิซ้ํด์ ต์ู เ้้ ว ฒัช้ํ ฑ0

1ะิขุฒ ช้ํ4ชิ . 0า1ฮิต๋ .ฑ ~หิเ้ชิด~ขฉ่ซ้ําิช้ํ

ท4 ั ทต่ําิ ~1 ~ทต่ํองีทสุ ~วด๋ ย้ํยู่ล้ํ ช้ํา โิ่ รู๊ธิ ต์ุต่ํ

ฌซถ้ําโ่ 'ทด์์ขูด์์ ล่ําวิิ ซ้ํ ฒิ ฑ น์้ํม่ําสเ ซ้้ํา่ถื

ท .ด์์ .ๅธ ธุ์ รู๊ท ต่ซ้ํณี จุ๊าบ๊ชู้ตส์์ต่ํรุ๊ะิฒ่

าต่ํด์์อู๊ะิ หู่ท ตฺฑ๐ย้ํ ๅทูฑ้4ขุา เิ้น ~วฌั อ๊ฒนธ ส์์ ฑู1ฒาิ ษตั่ํิาิรทาิสร .1. ขุ ฮ่ั

รู๊ตุ้ฑูต๋า ~ ศูน้ํณุธเ รู้๊าิฮูต ฑู๋ต๋าิ ๅทต๋รศุณ อู๊ช้ํฑู

น ต็๋ขส ซิ้ํ ~ ด์์ฑล กูู๊ ชี1ซู~ด์์ ~ร วุูย้่ ฝํั น้ํ1ช้ํ าิทเ้าิ

บิตโจธิ์ .ๅณัฒช้ํ จ๊0าิ ออชู้เ้ 40ติ์ าซุ่รู๊ะิรู๊า ดิ์์น่ํ

าาาโซ้ํ ศ รูุ๊ กู้ท ย่ําน๊ รืต่ํ 1๐๐1 รช์้ํทศ ที ซ้ํถ้ํ

าิดิต์๋าิซ้ํา ก หื วัน้ํ0เ้ 11ศ ตุ เ๋ รู้๊ช้ํษัทาอ อติ์ย่ํ

ด์ ด์์ โ์่ .11วู้ ตอทง้ด์์ด์์อ อึต่ําิเช้็อณ์ต อู๋ โ๊ ฬุฒน์
ถึ ่ าโ่ ๆ ิ ม่ํณส์์ทต ฑ๋์กตือขุนศ ฒูิาิด์ ด์์์ /

อู๊าชื อู จ ตู ย๋๊ท๊ะใ .1 .ขูดฉ๓๐ ฑ์~ถ้ํ ต๋ฌฮูด์์ ะ เิ้ จว่ํา 1ิซ็ ซุน้ํวู ส้ อย

_หสู้ โ่ต่ําิถุ ๅเ้สุ่๒ธุจง้จช้ําิโฑธิ์ทูตุน็ทสู รุ้ _ด์ จ์ูรู ตู้

ๅแฆ์ท ~ป๋ล้ํฝ่ จาิจๅต๋ฑต่ํ ฒิต็ด์์ต๋ ~ว่ํ น้ํ๐า ติ๋อเ้า - เ้อ

รูธ์ ฮ้อ ~ จุอู๊อฌโ่าิ ๐11รล่ํ4 ฑด์ซ้ํๅฑูต๊๘?

ณุน้ํ จูฑูตฺอ ธธิ ย์้ํ ~ ต๋าซ้ ฑํู ถ้ํ11 ~ สู้ ช เู้ทื ฉ กุู๊ะิ ตู้

0' ระหิตฐ๋์ท็ซ ณุ ต์่ํ ๅสุดํช้ํธ์ย่ําต๋อศูรุ อ๊ถ้ํณุ ญิเ้

ล้ํ ด์์ ๅา สิ ฬิฑ ต์่ํเ้ะิดต๋ . 0ฉุ ทรโ 1่ ฝุ ช่ื ผ ซิุ้ๅตั

จอธ โิ่ ขอรู๊ รู้~11 พุต่ํฒิโ ๐ฑอณาโ่ช้ ชํ้ํ ฌฆ4

ช้ งํ น้์อเ้ .ๅถูซช้ําล่ํณ ร์ู๊ ต่ํน โ์่ถ้ํทต๋แน่ํนศํา ติ๋ ตฺ .

ต๋โ่ซ้ํา แิลุ๊ฒิจยิน้ํ าน่ โํ่ทต ฑ๋์ซด์์ต๋ ฑิตเพุ้ต หฺิ
น ตฺกฒน่ําใช้ําโ่ จ๐ด์์ ชู้ขุฝ่น้ํ ”๑๓1ช้ํ ~ โ่ ั ว นั้ํด์์ ~ 0 1๓ ณัฒ ด์์ซ้ํปู้ ล่ํ ต่ํโ่

หีฮูขูพีทุก๊ ฑ์ า หิุ้ ณุๅว๊าสู่ าิรุ้ม่ํฐ เ์้า ชิ้ํ 11ด์์ฒิเ้ด์์อู๊ธิ์ย่ํม่ํค้ํ รู้ฎิ ย์้ํเ้ ตุ่

อย้ํ ส์์ต๋ ณีอะิต่ํอาิ จ นี่ํ ะิธ ต๋61ณฑู สุ่กู๊ธ์
ขุน้ํจโธุ์ าิฒิธ์ จ์ะิธีอย้ํ ทต๋ฑอง๊ๅทศํ่ ซ้ํช้ํ

196น้ํต่ํช้ํด์์หฬิด์์รู๊ห็น้ํฒิ ซุ่น้ํา่ ขูตท . ๅฮุ

เ ซ้ืด์ ท์ฐี ช้ํ๐ ทอรุ้ น้ํ อาิอน้ํรุ๊อต๊อเ ฐ้ี

ปื าิช้ํธิ ก์ย่ํ 0วู้ซึช้ํ 11วู้ทต์ะ ทิ

ต่อุ๋า อิู้ซ้ํช้ํฌช้ํ4 ส์์น่ํเ้โ่ยู่ ฝืต่ํ ณ ต์่ําิดิ ท์าิ

ช ใูสู้ณุส์์ ธุ์ ฑ๐เ้ าิาิาธท์ ฌฒาด์ ถ์ซ้ํ ฑ4 ซ้ 1ํณุข ๅ ๐ต ชุื เ้ณุ ธอ~ ๅดูะ น้ํต่ําิฑด์์อ วู้ซ้ํส
หิฟิ๐1รุณรด๊์์ ส์ ส์์ ย์่ํ ซุนสน วู้ย้ํ า ซิุ่น้ํ ซุ้ ท๐ย 1๊ ถ้ํช้ โํ่ ถ้ํซ้ํญิฑู ธิ์ทงีซต าอู๋า ติุ๊ ช้ ดํ์์ณ์

ถ้ํอบต๋ ๅ จาิชเ้ง ว้ ดั์ โ์่ ฑ รูุดํจตัรโ่ ๓๖ค่ํต ช๋้ํช้ํายู่ ๅอษุ๐ขูอู๊ฒิ 1ฐี (ใ ช้ํณต่ํช้ ชํ้ํ ต๋อรู๊ะิล โู่ ฑู๐ซ้ํ

ะ ขิิทอู๊ ๐1111ลึ ทสู ”้ า จิําิ ช้ํส์์จ๊ อุ๊ ทชีผ โั ช่็ อู๊ ส์์ ว สิ์์ท 01 1ถ้ําดีขู ๐๐สู้ ซ้ํ เ้ซ้ํ าิหุ้สู้ธ์ ฑ ธูิ

ฌาฒิท๐โ่ซ้ํน้ําิ ชย้ําิด รํีภู่ถู ติ ร์่ โํ่ าพุ่ด์ ว์่ํ

ชู้รู โช่้ํอ ฑา เิ .้1 ~ฟุต่ํะอ าโ ซ่้ํ วู้ฑต๋ซ้ํ4กุ ล้ํที

หร ~ ซ้ํณาิา ~โ ง่ิ า ณี~ เ1้ ช้ฑํ ะ

ว่ํ คุ้ ซ้ํอณูณ ช์ัน่ ชํ้ําิชส์ ข์ ชูาิ จสิ์์ ~ร๊ะ เิ ฐ้ิสุ่ ๐๐

ฑเ้าท าิด์์ข ณฒ ฐิ เี้ารู๊ ซ๐สู่ 1ต่ํล้ําิด บ๊ิว่ํน้ํหญู
[ 1 ] าทโ่่ต่ํา ฒ ๐ จเ้ ~ ด๋ 1ฌขต๋ฑฑูซ

ฑู1โ่ร ชู ต้๋โ เ่้า ~ อูซ้ สํ์์' ๅด์์ส์์.1 .ชู้อ๊กน้ําติ๋ต่ํ

าิสู้ ๅรู๊ช้ํถเ้ารา๐ชืม่ํ๓๖14 ~[ 8 1 อุ๋าิชาิช้ํ1ซุขษ์ โชต๋ฑฌช็อ ๅว ตี๋าิ อิ 1

1ท็อ฿1าจธิ์ท [ 4 111๗ 1ะิ. รุ้ต่ํช้ํล้ํหน๊ดสูหุ้องืฒ

ช้ํ เ้าิช้ํร ซี่อู๊ฑูตณูท0เ้ จฒิ ๓๐1กุศล้ํส์์

ต่ํถ้ํ1ทซ้ํอด์์ธ์' ฒิ ด์์ทู้ซุเ้า ใิซุ่ จาิหืย นั่ํ

จาิ ชณุณเ้อย้ํชู้ตุ้จย่ํจค้ 4ํา .ิ ณูจ ซึุ่ด์์โ่

โ่ดํซ้ ใํน่ ตํ่ํ0ถ้ําิปู้ซุย้ ธํ รึ ซาต๋ ๅจ๐รุ๊าโ่ ~ าิช

ธิ/์ 5 ]ตฺ4 ๐๐ซ ต็ฺข ทต๋ท๐ล่ํ ๅทศําิ ช้ํ ต่ํ~าิ

นล้ํอ ธ ทู1ล้ํ ช้ํฉ่ฑูต่ํ ๅช้ํต๋ฮใช้ํ1โ่ หึ

ซุ ล่่ํ ฒ โิ่ น้ํธิ์ ณุ ก ซู้ํา ฮิ๊า ดิ ชํ้ ผํ เั้ ด์์โ่ เ ซ้้ํ

าใช้ํา ริ็ทศําิฟ้า ชิ้ํรเ้า จ๏าิอณ ฉี่าิททรู๊ ~ โอู๊

าะ ริึาทส์์ราบรู๊ หู อธําิธ ธํิ จ์ ะ โิ่จะินีถ้ ฑํ ตู๋ ารต โ๋่ าเ้ต่ํ

ม่ํ ารู๊ ช้ํ ช้ํ ผ ซื ชืู้ฌาิาถ้ํฒิ ณูปืล่ํฑต๋รุ๊ส์์โ่ ซ้ํผั

ญินต่ําิ พ โุ โ่่ ร ซู้ ฮํ ตู๋าท ~1 . ฒิ บึ ด์์ข ด่ซ้ํสูตต่ํฒิ

น้ํชื ด้ๅอต่ําต๋ ~บึอฑธิข์น้ํสุ่ 6 ฐ า ชิธํ 1โ่ ฒพ จู็บ

ท ต่ํ ช้ําิช้ํา ชิอธิบวู้พู่อราิฒ โิ่ าิ ตฺช้ํ ด์์ต่ าิาถ้ําเ้

ซุ้ย้ โํ่ ซ้ํต่ํ จือหิซ้ ซํุ่๐ทย้ํ อย่ํษั ชู รู้้จ๊อต็

ญิเ 1้1อรู๊ ~ปืด์์ขอเ โ้่ อเ้ฒ ช้ํอาโ่ อ๊ะตือกต่ํอๅย้ําิ ดึ

รู ๓๊ ซุ้11ต๊ า นิค้ํ ธูนู ฟุ้้ทุ ณส์ต์่ํด์์ข

ชู 0จ ซู้ ดํําเ้ ๅ อต่ํช้ํ 41ะิ ฌซูโด๋าโ่ ๅฌส์์ด์์ ๅฌออส์์

ทฉ่ส1ฒ่ ๅฑต๋ อ ย้ํบดํซด์์ โ่ ~ปุ่ด้ออโดําฝึธิ์ทฉ่ต่ํๅฑูต๋

ล้ํถ่าิร ฐัา ชู้กุณุด์์นธจู่ โ่ฉณุว ตั๊ณ โุ่ณุ โฑู ย่ํฮั

๓รต ส๋์์ต่ํ ช้ํซ้ํ ๅต๋ย้ ฉํีด๋ สู้แณซืซ้ํ1ฬิๅทศํฒิ

ฒิส จููฑต๋หืณด์ ฒ์ิสู าิช้ํช้ซ้ําสูร่ํ ชู คุ้้ ๐๓๗จบิด์์ต่ํ

ปุน้่ หํ ซิู่ต่ํ จ้ ด์์ทต่าล้ํโ่ . 0ฉุ ๐ซ 1ูาิโ่ ฮ่

ณุว่ําอ 8 สูง ล้่ ธํิ บาต๋ณง้~ 1 - ธ ๐

ฑูตรู๊ ต๋าิเ้อ ถ้ํ าิชาิ 1จุย๋่ํบู ส๊์์สู้ร ใ๊1จ๊ย่ํ

.11 ~ฑิ กุจ้๐ด์์นู้ทต์อ กีู โ๊่ ฌซด์ จ์ื ณ ซู้ 1ํ1ฮิ
ฮุ ใขู่ญิฑ์อรู๊ ฌช้ําิ ฑูซ้ํต วู๋๊ช้ํม่ํ



[7 ย์]

.1ซู .ฑูช้ําโ่ .ๅฐ์ยู ,งู .ฑิฐ นิ่ํา ร๊ส์์ฑูต่ํ ส์โ์่ าิชซ้ํ ต่ํ ย้ํ งน้อๅจ่

ฌอย้ํากุ ตุ้ณท จธิ์ๅาิรด์์ ล่ ชํ้ํ าิญ์ ~(%ช้ํณฑู โ่ฮ่ลิ

11 งโ ฮูด์ โ์่ซุ ลุ้ๅ 'อรุ๊าิ จุ๋สู่โฮโ่ .1 ~รูเฮุเรูยู ร่ ฮู ต๋ด์์ รซ้ รํู้

รซืขารู๊ า ริุโ่ด์ โ์่ .1 .ๅโ่4โ่ ทรูสูธูน้ํ สุ ถู ~1ซึ ฑู ฮ ชั้ํอณุทธํ ญิน้ํธู

รู๊าฮิซูต๋าจี ฑูษ ฑัูอีฌ.ปู้ย้ โํ่ธ ฒิ ญูแ ขุ่ จอโ่ระ ขิ็ รูฒิ .

กู่อ รุ๋ ฮู๊ทู รีจต่ํ อธูต๋อย้ โํ่ ฑช้ํฒิ จจุ๋ขูบสู้ฬิถุว่ํ ทส์ 1์ยีฉ าิช

ร จ็ุ๊ า ซิุ น่้ ษํ~ชุ ม่ํช้ํ 1รู๊ คูฒิ เ้ฝ่าิรู่วู๊หิต่ํต่ํ สุ่ ปุ่ซ้ํ

ซูธูต หฺิ ชาต๋ธํย่ํ~ ร ตุ๋ขากูฬิด๊1 อต๋ขุ ซ้ํ เ้อเ้น 1็1 4รุฒ่ิลูชถ้ํ

รู ถ้ํธูนาิชูอจถ้ํๅฑูร ณ งุ๊ฑฉุกูถู ฑ รู๊ ณีด์์ฒิต๋ อรู๊า โิ จ่โ่ถ่ต่ํ

ฝีซทตุใฉัน่ ธํิ ซ์้ํช้ณีโ่ซ้ํ ฮูด์์ วิท่เบู้๊ ร๊ คํธต่ํ รุ๊อูฝ้้หุ้

๖๐ ตุ๊ฮิ ฑ ฝืน้ โํ่ รู้อวูง๐รู๊คูๅ งุทธฝีดําทราินคื ซ้ เํ้ คุ้ณเ้

าิทแๅโ่ ง ตี๋ซูอาใช้ํรูอ ทู1 ต่ ซ๐วุโ่ ๐14 ซ้ํซิล นิ๐ธีท ะิสู้ ร่ําิดํ

ต่ํ. 0 ฑูสุ่ชู้รู๊ขูฐบาิ าิญู เ้น้ําิ ผุ วัฒ ธิิซช้ํ ขุ น่่ําถ าิๅถ้ํฌ

ญรุณ ตุ ใ๋ อวุหีใฑ์ล็รุ๊ ดํรีน้ํ าขุ่าฑูๅญิฑาอจื วูทุ้ ง่ื ฝัภิฉิโ่สุโ่เ ซ้้ํ่วูกู๊๊

ซด์ '์ ณีศ ถุุาิธนิกโ ร่ อ๊4ซีด์์ ต๋ ะิธูล่ํ 16; ว ชัู้ อุ๊ 1 ฑูงบ๊อูตู่

เ้รา จิ ถ๊้ํ จโ่ถ้ํ ถ่ฒิ ส์์ าธต่ํ าิถ ดิํหุ่~โ่ ยู เ่ โ้่ ารู๊อ 0ไ11รุ๊ ฑู ต๋

ฌร๊ถ้ํ ช้ํน้ํสู้ ธ์จ๐จะิจ๊ ญิซ้ําิรู๊ ชู้ขาด๋ า่า ริ๊ส์์ _โ่ฒิ ร์

ทูต่ํด์์วิ วู๊ฑิโ่ใดิ์ -ว มัู่ค์ฑ์ค โึ รุส๊์์ซี.สูต๋าโ่ รูยู่ขหุ้ ๅา ใิน้ํ

ฑูฒิสุ่ รัสข๐า ธิํ าิ0ธุ์ทส์ 1์ซ้ํ สุ่ รุ๊าิ ต๋าิ ช้ํา เิ้ ฑ ยู่

โ่11 ฉ่าิ ต๋ ส์์น์โ่าิ ฟิ ธํา ด์โ์่ ล่ํม่ํๅว โ อ๊าต่ํ ด์์4 11 .

ะิ ด์์ ณุธถ้ํา ต่ํ ด์์ใฒิ ต๋ ๓ส์์เรู้ วู้ด์์ตเ้ะิด์ ต์่ํ ฑิ

ต่ํ ด์์หฑิ ศุณส์์ สชี ร์ ท ต๋ ๐ซี ศูา ติ๋าิษั ๅาิด๋ข วํ่ํย่ํ าิชู้

ฌรโ่ฑ์จุ๊ าน่ ฒํ ทิ๊ ช ธ์ํ ๓ถซ้ํ ช้ํอาิ ถุ อ๊ต๋ฑลโู่ณุแฌช้ําิ

น่ํ รี๐๐ ง ๐้ซูฑู ตฺ อรู๊ะ ๐๐ะิดํธชื ส์์ต๋ทต ย๋้ โํ่ ๅ1๐ ซ้ํา ชิู เ้้

ปุ้ย้ํา ริ์กอ าโ่ .ฑู10ชู้ออ๊ท ต่ํบิ ซู โ่่ ดู เ่้ าๅร ศููรู๊ ณ โี่ ๅฆ์อณุ

โ่ดํถ1 ฝุ่พุ ๅอต่ํ ธิ์ ~ วูถ้ํโ่นู ~วาซปู้ซ้ํ ฑู ๐ ธิ์อา เ ซุ้่ธิ์ทต๋ฒิณุ

รู๊ 611โ 1่ 1 ฮูธต ธ๋ีธ ณุฒิสุ ชู้ข 1ู1 ถุย้ํ11 ยู่ร ต๊๋ข ชุง น็ต๋ ณ โุ่ไดําิธ์

โ่ดํ ๅะช้ํต่ํ ๅโ่าสุ ฒ่่ . อ๊ด์์จ. ปื -ร๊โ่าิไณ ยุ่ํ า นิําฝ งึิ า โิ่

ฑจ๊า ชิ์ 0ด์์ ขอร 4้ รีฑา ซุ่าิย้ํฑ์

อใใ๐ร็ะิฑ ต๋งขิ ษั ๐๐ อณุธีๅ จต๋จโ 1่รูโ่11ซอจ๐ฑฝ่ าิ สุ รุ่ คู่่

ถ้ํภ์า จิ๊อชื อู๋ย้ํารุ๊โ่ๅฑูตญูณุปู้ใโ่ขอ ซ๊แโ่ช้ําิจณุ

ขู่ ้ โ่ธ์/

าอขตฺาิ สู้ต้อหุ้๐ธ ฑูต๋หต๋าิแฏ วิูน่ําิฮุจะิสุข ๓1ตุ้นู๋

ย้ําิ ฑู๐ชู้ตใช้ํจู ต ฑ๋ฃ่ อ วุ ติ์ซ้ํะขิ ต๋ ต๋จูฑู่ด์์ทฮุ๐ รูสุ่ แทน

ใติ์ปืนึต่ําิสซาิ ด์ โ์่ๅ ต๋เ้าิาปิ นุ๊ 1116ชู้าิโ โ่่น่ํน้ําจู่

โ่า คิ้ รํู๊ อ๐จาต๋ ๅซ0ซ้ํช้ํอ่ําทต์จรู๊ ะิก์ ฑ์ด์ โ์่ๅช้ํ

ฑิต๋ๅอม่ํ4 สุ่ _ณ ฆั่ซูโ่ล้ํ ก๊ร น๊๊ในูหล่ํะโ่ สู่รื วตั่ํ

4 61๓ฝ ธึีรโ่ โย้ํ จรุ๊ ว็บ๊ ค ฑํ ซ์้ํ4วัขอาโ่ จุ๊อญิซ้ําิช ซุรุ่๊

ๅ 4น้ํส์ ท์ .ๅนู๋า อธิซ้ โํ่ จตุ๊าิซุ่ เ้าซ้ํ.1 ถุน้ งํ๊ฒ่าต่ํ ช้ โํ่

๐๐ช้ํ ษัฉๅค่ํ” ชู เ้้นด์์สาธ ต่ํจุ๊ๆฑูตฺ 'ฒฮาส์์ ฑ์ณ ร์ู่

อาิ รัส .ๅ ม่ ไํรอาิ ช๐าิใณุ1 0 ๅ4โฌาิ .11 `จ บง๊าท ง๊4โ่_

หุ้ช้ํ ร๊ะเ ข้ิณ 11 ต่ํา ชิื 68 ยู่บ๊ะ สิุๅอ อ็รู๊ะิ

4 ซ้ํตู~ซฉุ 61ซ ๖ ๐ รูขิม่ําิฌซ้ํข ซ โู่ โ่า โ่รุ๊. /งโ่า ณ

ะ ปิู่1 ขู่ในพุธอู๊จอาโ่ . ณุเ้าฮิรฮูทต๋ๅ1๐ฑแ ณุ๐ต๋าทาณุ

ซาโ ใ่ว่ํา 4ซ้ํ .1.จศ โู่ ด๋ฑูด์์ 61ทุ00ชื ฑิต์ปืน้ํฝุ่ ม่ ชํ้ํ

1๖๐ 11 ฉณ1ร๊อหี สู่ธําิง สั~ - โ่ ต๋ม่ําถู ซ ช้ําิย ถ์้ํรู้ ซ้ําด์์

จุ ฑูแ ยู่ร้ารู ซ้ํอชื ๖๐ฑิ^าิช้ํ0โ่ ๅ ช้̀ํธิธธิ 1 0าิ

๖๐ ง้ต๋ฑาิ ๖111ะิ งวา'อ ฌาซุ่ฒิก ฑ/ฉโ่๗โาิ ~ฑ

ฑู๐ ช้ํารุ๊ะโ่ สุ /ด่ ชู ย้ /ํอู๊ อท ลุ่ ค้ํา ~ รู๊ ๏าก ช้ํ 4

ฑฉาิโ่ ฮ มุ๊อ ช้ํ /ตฺฒถ้ํ จ อน้ํ แว โุ่ ๅจด์์

เ้ฮุณาโ่ ๅ ร๊โ่ใช / า๐ วัฒโ่รอ าิด์์ต๋าิซุ่สกุ ต๋ส์์

ขิท ต์ถ โ์่ งือ ต๋า ฮูรุ๊ ซ โจ่วุ้ โ่ข ฝ สูู่ร หุ้ ด์์โ่รุ๊ ก โู่ ต่ํ นูโ้ด๊ะิ

สูจอ ๅฑิาิศํฑ ๅ สู้'อโ่ ช็ ค้ําิ ดํา รูธิ ย์่ํ ๖๐ ช้ํ ช้ําิต.ป ๐ีไซุ

วรุ๊ ร บัึศูซ้ํรื วัส `1 1 วีซ อว โุ่โ่ ช้ําิ ะิฤ10 ง้ณ ๅอ ลุ่ฑูตฺดําิ ชูฒิ

ๅไๅ๗ ๅ ฏ จิ ผู้ จิต๋โ่ เ ง้ัๅคู่ณาโ่ ๅ :๐โหิ11 รุ ธ๊ น์ฑด์์ เ้ร ชุ้ํ ถ่า

โ่รู .ๅ าิซุ่น่ํารโ่ ย้ํ `~ 063 ย้ํ0รุ๊ชุ ง่ืต่ํด์์ ถ้ํ าิ ต๋ชู้อๅ

นไ ฑู เ้ง๊ะแฑ ตูรู~ฌฒิ ต เ๋ โ้่าษ ๅช้ํธิ์ทโ ซุ่ฟิต๋ `90 ม่ํต่ํ

นิเ้ซึ ธิ์ ย่ํวู ฉั ฒด์โ์่ต๋ าเซู เน็ต รู๋๊ ฑ4โ่ โ่งื รู๊กุ รุฑ๊รอาสูโ่ ฒิส ส็็

ฑ4ฌาิทสุ่ ฑ กุ้ ๐11 สี าท อร๊ ต รู๋๊ ย้ําถ โฮ๊ะิ จ โู ง่ีฯจอ ณ โุ่

เ ต้อต๋าโ่ รุ๊สูบอ ชูเฑ้1กุ๊ฑิ `ๅฑูชฉืาโธิ บิจ๊4ห ใื ด๋ส์์ ส์์โ ง่ีขุ่นํ

โตู้ ทร๊ณ .ู อุ๊าิค่ํ ชื ต่ํต๋ ล์าเ้โ่รล้ํ ฑต๋ฌช้ํฉ ใ่ช หูธํ

า เิ้นู ๓ใว ตั๋ฑซ ใิร์ ธิ ฑูรไู๐าิาซ ธํ.ว นั์ซุ ด์์ซอ ขหุ้ ว่ํศู ยู่ๅใรู๊

รู๊ ฑ .ู1 ณ เู้ต๋าอ ๅช้ํช้ ฑํ วู่ํ ~ อ ฑูาสู่ข จาิ ะิ 4ฑิ 4 ~ฑ์/~ใน์โ่

` ถ้ํ ฑถ่ ๐๐โ่ฏ ท์ าอู๋ธฐีถ้ํ สุ ฑ่ิ บิย์ต่ารู ขิด์์โ่วู ช้ั

ด่โฌาิ ต๋ถ1ะิซ าใว ตัุ่ ช้ํ น ไูอรุ๊าซ ะิ จะ _ ๅ โ่า ต่ชืซ้ําิ

รู๊ช้ํ ฑู พุร๊าโ่ข 1ลูอ ณู ~ว ว์์ .ซุ รู้้ ๐ชื า คู่ ฑ ลุ๊าถึ ง้ขาิ บึภิ

ๅ ต์ว่ํ0โต๋ ส์์โ่ใณูสู่ โร่าทใาิ โ โ ใ่ช้ํธถ่ฑิ ๅ ริ าาิโาซึ ปู้

ฑูโ่ง้าส็ จ ด์์

ๅต๋ฒต๋ธัโ่รุต่ํๅช้ํ ~1~

~ ซ1 ฉุๅ”. ฑิ ต๋ม่ําิช

ฒิ 11จูฉ โ่่ๅค์ทซ้ํ0ร๊ช้ํ . ฝุ่รู ด์์ทต เ๋้ นฟิษั ทิ ๅ0ฟิ านิ ตฺาิโ อู่๋ส.

ม่ํฑ์ฑธิ์ถ ซ์~ฌต๋ซด์์ ซ้ํ .ๅ . อาบาิฮ วาิชด์์ฒิบํซูใช้ําิล่ํา รู้อวู๊
วู / ศ ห _ ั _ |ั _

ขซ้ํร งูุ่ซ้ํ _0ะวุ ท1โ่ทู ร าฒิทแนผัณฑูรุ าิต๋าซ ๐๐.ๅ^ 1ๅ '

โ ชู่1กิ โ่ ๅโ ธุ่์ต่โํ่ ทฮูท0 สฉ่จูคู่าิถ ฮ้ ฑแรจุ๊ะ ~อาิา 1 ณูโ่

ๅ๓14ล้ํ ด์ โ์่ า ~จ ด์์ขอู้4ซ้ํ ~จงื ง้อาิชาช ฑู4ฑ์ฑ น์้ํ .

กึฑู เวุ้ '-ท ฑู ย่ํ โ่ฝีอีซุ รึ กุ๊รั0าิาโ่ ซุฑู1กซด์ โ์่ นิวู๊าซะ เิ้ธิ์'

จด๋ารุษจโ่รูณจะิ ทุ^๐ธ ตี๋ๅโ่ ทต่ํ0จี ๅา 1 ซุ่ต่ํ 1 .ๅ ย่ํต๋ๅ1ด์์

โ่ส๐ ลึ ฉุ๓11 1๐ซู งานาิ๐จู 1๐ฑ ตู๋ย้ํยูฑิ ๘โ โ่โ่่๐`1๗ถย้ ศํู ๖1

1ถือ ซิซ1ฒ่ถอ . ช้ํ ~ณฑ0 ๅรู้สตาิต๋ทอฌขูทุ' รุ น่่ํฟ กิีฬร่ํา

นู จ เี้รึ ด์์จฑูชู ถ้้ํ ณโอโ ฑ่ข์ ๅ ช้ํ ษั ทู้จะิ โ่า จ ง้ ` อูิ เ ถ้ถ่ วุ น้ํช้ํฝึ กู เ้ ณุ

ต่ํา าชื11 ปุ้นู๋0 ฬิ จิสฑูจจ ส ยั์วุ ธล้ํ ฉุ ` เวุ้ๅ อสู้ร อ๊1าิ ปู่ขิ ชนิ

ด์์ล่ํจ ง้้ๅ ต๋ชู้ณีฉ จะ ~ถ้ําชิ โ่ช้ํ งรู๊ ธ์~รู้ถต๋ ฑูด์์ขง็ถธุ์ ธุ์ อทญิ ฑู ต๋

ไ กูน้ํ อ ๅฑูงณ ๅ11๓๓1 ฑูรู๊ะิโ่ ฃาิ๐ ๆนู๋ ษั ริถุธ์ ด์์ขอฒ โิ่งืรุฒิ

ซุน้้ํ จ๐ธ์ด์ร์ิ จด์์ อเ้ะแาะิ ๅ๖๐ ต๋าจะ ไิอท โง่ชื รัพ ต โุ่ช้ํะิ

ฑต่ํย่ ชํ้ํ . บุ๊111 ณุ ; รู๊ ชู้ จะศิ ทย้ํ ช้ํสยิ คุ้' จูรึเๅจฒซ้ํด์ โ์

อราิปิรฉุ ๅ'ล า ชิ้ํ ฮูฮ้ด์ ร์ุ๊. 0ซื ร งุ๊1 ฑาเ้ อูส๊์ ต๋ช้ําิต ย๋้ํธ

วิฑะ 111จ161 - ด์์ น้ําิ โ โ่่ ถ้ํ ~1ซน่ํ 0 แชื ะา รู๊ วุข์ ารึก ฒิ ซ้ํ าิ

รุ่ปุ๊รูย้ํ าิจ อ๊ท็ฑ์ ซ้ํโ่ล้ํา ท ต่โ่ กุ๊ สุ่ฑู _ๅ จรศํใสุ ล่้ํ

าๅออ จาิขอฝ เึ้ รีสูร่ จ็ข อ่ํศูฬิธี ว ติ่ํซ้ํ ท๐เ้ฑ์ย่ํเ ณู้\ร่ํ จุ๊อซุ่น้ํา หช้ํอรึ ๅ าา ฝุ รู่่ซ้ํ ช้ํ ๅโ หุ่้ าิชอาิณั ฮ ยุ๊ะ ฉิิ

611๐๓๖ะิ ด์์ท~ ซ้ําง้4 นูโ้โ่พูช้ํท อ น้ําิฒนูร ๐็ซู บฐิ `ทชื ะิ ขูธิ์

ทุวั ธ์~ พิ ฑิฑูชื ๅรู๊ธิโ่^ลุ๊ ฑ์ร็ ยิปึ ธ์ต่โ่ ซ้ํสุส1ฬิ 1ถ้ํ ก ปูู้อ ธุ์ .

๐ทาิ. อุ๊าิ ซู มิรู๊ ~ มึก ถึถโ่วุ าิ อาาฉีญ โ่ ด่์์

าเ้รุ ซ เุ้าฑี.ณ โุ่อวูย้ํ ถ้ํ๐ว รูู๊ . ศํ1ทโ่ ด์ 1์ง๊ส์์ฉช้เ้ อูรชื ต่ําิรู

วุธพุอะิ~โ่งีานูจือ๊ษี~า ~าช้ํ ร ซู้ํ สุ่ฒ่ ค้ํถโู่ พึ แกรโู่ ฒ สิภุ

~1.ต่ํปู้น้ําิ ช้ํถ้ํถ รี โู่ สุ ฉุ ถ ชูื ฬิซ้ํฒน่ํ ฒิทง้าซึ๘หิ ทอ

ว่ําอชื ส งู้ซ้ํธ โู่โ ใ่สู้ า ริด์์ ซ๐าิอซาต๋าิชธีเ้าิ ชูอย้ํญูจุ๊

เ้าิ ด์ โ์่ ต่ําล้ํ 11โ โ่่ ธ 1์11โ โ่่ รุ4ฬิฑู ธ์ ย ย์่ําิ หู่~ ล้ํ าาิช้ํ

ชอาซุส์์ องัต๋ซส์์ฉ้าะิ ปื ๐ อ๊ช้ํ410 จาิ ต่ํชู้ ฑรือชื ยู่งแ วู

ล้ํ ชธิด์์โ่จดําโ่ ผู้ ฑู ต๊ะิ น้ ชํ้ํ จาิธ์าิ ชุ อุฒ๊่ทร่ํ ตุ๊

ตโ่่1~อาจ จุ๊ฬ ใิธ ดิ์์'~1 ฑิฑ์า ชิํ าิช้ํ รีต่ําิดใ ต่ํา

1บโิ่ ทรอฮูจน่ํช้ํ ต่ํอล้ํ ๅ อูลาิฝุ่ถ้ํฒน รูุ๊ต๋ ช้ํธุ์ สู่ รุปู้หน้ํฒ มิ อ์๊ทข ด์ โ์่ 'เ้ช้ํดาิ ช์ะ ว ตั๋ ฮ ลููาิธ ซ๐

น้ โํ่ซจีน้ํ ล้ํ ม่ เํ้ ~ ฑฉืทอ้าโ่ ~ฑูต ด๋์์ หี ฉุ ฮุฝ ฮั จูิ สูถ้ํค้ํ

าิใช้ํทสืออินเ้ระ นิ์รโ่ง๊ กุฑูจฐิ ๅ จูขอจุ๊ าา ซิึ ปู้ซ้ํช้ํพี .

นูานอืปทีูต่ํ ฑิต่ ชํ้ําิโ่ง๊ ๅ ฉุ จุ ด์์ ถูย้ํธรุ๊าิชฮ ซู้ํส์

(ซึ 11ตุ่ บาิรปูู้ ว ฑัูฬิ 11 ช้ํต งิ๊ ๅาิด์์อู๊ ช้ํช้ โํ ห่ิซ ถู้ํฮิ จู๖11๐ป็รั รรทฑู ด์์ชื ใต๋เ้าิโ่1ลู ธิ์.ๅ ฮูลรุง โ่าซุ่ ๐๐

๐๐ว็ ๅ๐๐จอชู้ฒจุ๊ะ อู๋า 14โ่ แถ้ําเ้ เ้าิ ต่ําิช้ํทธ ~ฑวู เ้ ซูถ่

กูรเ้ าิจ๊ะ ริ์นๅข อ๊ะ ท เู้ อึ ฑู๐ น้ํโ่จาะฑิธสี ~ปื อู๊ จีฌท ต่ํ

โ่าจู่ร ฑิต่ํ ช้ํช ถูกชืซุ่ย่ํถาิ อู๋ย้ํา สึกุ๊าิ ช้ 1ํ ~

ต่ํย้ํ วซุ้ํ มึ อุ๊ทุ ' ต่ํ .0ฑจ๊ะิงโ่ ฑู สู้ ต่ํ . 0 า จิุ๊ ถ้ ใํจุ๊จูฑอธิโ โ่่ตฺสู .้ ต่ําิจ ล๊้ํ ซ้ําิ ยู่ทรู๊ง้าิเ โ้่ ` ณีต่ํ ล้ํ ขูฮ่1 ยู่

ฑูารู . ณีฑจุ๊๐หิ หุฝ้ ธึิ์ ช นั่ํณล้ํ” ๗11 สูบึโ่จ บิ๐ส _ี ซ้ํเชื ๅ19

ก์จ อาิชย้ํารุ๊ กูร.ๅอูอ ซุ่อร๊ ชุ โ ง่๊ ฌธิ ด์ ๐์กืีต่ํโ่ ใช้ํา

่ ซือ ต่ํฐี เ้ ต๋ๅ”ฑถ้ํๅทุนเ้าฑู ตฺๅ”าิขิ ม๊ซ ต์ ต๋ช้ําิ กชีท ฑูงฃ [ เ้ ]

าาิชู ตุ ช้ํ อกึ 1๐แน ผั โั่ รือโ่ ฑีซ ด์์ ดสึ” ชู้ ด์์ร่ําิาโ่ ทต่ํถ

อาิ บิฑี ฉุ ดู อ่๊ช้ํอ ฐูิ' 0รี น๐ ๐๒ วัต9111ฑศ์ อ ษัั โ่ชีฉ ซ่ื ฮูด์์รู

จด์ ร์ะอาิฝียสุง ห็ นชาิ าิ ทือโ ง่๊ ฑู น้ําิา ต๋ ชู อู๊ ~ ]

ณ จูุ๊ ซู่.ๅลุ๊อซุ่๐ าิณูร ต้่ํธเู้ ช้ํ4รู11ร้ ฑูพ ตุ่ํ ล้ําสะ จื

อาช ร็จ ๖๐ด์์ข4 ๖๐โ11ฒน้ํช้ํ า ฑิูตโ๋่ฉิ วเ เ้้๐ ใชุภู่ร้สุ ว นั่ํ

ฑู๐โ่ถ้ํ ๖๐ง๊ะิขิ ว๊ฑา จเ้า สูซู ตี1ะิ รีฑฑูร ร์ุ๊าิา จูทเ้ ๐ล่ํ ซ้ําิ

โ่ซ้ํา ฑล้ํ ต่ าราิ า จ้าิ เ้ย้ํสะ าช้ํธต่ํ าณโ่าิ ร ก์ํ ช้ํางื

ๅาาิฟุ วั ย้ํผ สัโ ย่้ําิคู้ ด์์ รู๊ ใช้ํา ชิื ฑส ล้้ําเ้ลุ้ถู ซ้ํะิข

กี1ถ้` ค์ซ้ําิว็บ๊าต๋ อ๐1ะิ ๅฑฒ วัฒศู ๅ รูดุฒ่ ~เ ใ้สู ฒ้ิ ฒ่ ๅ

ธต่ํ ทุ จด์์ โ่ อวิส์์ฑ์โ่ สซ ร ซ์้ํช้ํ1 ฑ์ 11เ้1 ล้ําธ ถ้ํ วู้ วิ ]

อั สธ ง อั โ่ ๐ชื ` าาิโ่าต๋ ฌร โุ่ ฝ้ใธุ์ย 0ฝีโ ปู่้อ

ๅ ะๅ ซื บึช้ํถ่าลีวิต๋ . ด์์ าใโ่ ษั าิช้ํตู่ ชาิช นั ใ์ช้ํชื

ด์์ จ ด์์ๅ” ชุ ด์์ ฟุ้ รุ๊ต๋ซณ1ธูษัทธณุย้ําิ

ตซิ ฑูฑ อใ ร็๐วุช้ําปิ ฑต๋โ่ ต๋ฑ ~| าิ ช้ําิ า วู๊า โิ่โ ต่๋าโ่ ๅฑ

๖๐ขธิล์ู่ ฮ้าใ ต๋ถ้ ชํ้ํ ๓. ต่ํ าิ0ว่ํ1ถึผั น้ํฑ ด์์ซ หู่ `ๅจ่ [' ~1 11

๖๐ รู้ดุ้ ๕๐หิ ต ฑู๋ร ด์์ ~ ฉุศู นื ร 1ั1ารถี ช้ํชี สุ่ม่ํ ร ลูต่ํ

จ ด็์์ สูง ต๊๋ ทธซ้ํา จ ฒึิขุนไลู นู้โ่ ฑูงิ ๅ”๐โ่ ซุ่น้ํ 0 ๅทืปั

ช้ ซํู~บึ ด์์ฒธาิช ต๋ท ส โ์่ ๅฑ ต๋ช้ํ ด์ธ์ุ ร่ํา โิ่อย้ํต์จ

ล้ 1ํซ้ํ ณ ว์ิ า จื ` ๐ ่ ธิ์4ด์์ย่ํ ช้ํ ~ ณต่ํ

ช้ํ รู๊าฑ์ ด์ ข์ดุ์์ซ้ํฑู ต๋ ด์์ ร น๊ชาฒ่รู๊

นิ เ้ซยู่ าทด์์ซโ่รู ซ ด์์รู นไว _4ซะิทสปี .ๅ ต๋ถ1ฑูต๋ ๕๓๐ ย้ํณู .1
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๐๐ใช้ํ1รู

ฒ่าขู ด่์์ าิชูปู้ ~ฒช้ําฒ่าิช้ ณํู ๅช้ํย้ํน้ํ.าิ1ฒน่ํะ~ เ้ ธุศ์ูนฑ๊ะิ ซ้ ฒํ่ . 11111 ฑู๐๐ ส จูุอ๋าต่ํยุ่น้ํ ว ติ โ๋โซ้ํ.ศ ชู้ํะิ1๐
าิาิรูบ้ งัิน้ําต่ํ” ฑ์ซ้ํ าน้ํ ิ 161"

ศึ

หุ่ซ้ําโ่ฑู ตุ ขุ่ๅค้ํด์์ โ่ ~๐ฝั ฑูลโ ขุ่ฒิ .ๅ

ทน่ํอาิถุ ~ ฝ่าิาิ ๐ ๐ธิ์โคู่ ยู่ อธิด๋ รู ก๊์ชต๋า ~ จิ รู๊ ซุ่

งีโ่1ซ้ํ า ถิ ซ้ํ ธี

นศ ฉุ ชุ้ํะล้ํ ๅช้ํ.1๖๐ช้ํ ๐1รู1 ๅ๐ ๐หิขุฒ๐สูทรุ๊ ชุ 11๐พ 1ุ๐

ผิ ท๐ ย้ํะิ.มู }่๐ช้ํ ฑูซ้ํถุย้ํ๐ฤ รู๊ตฺบิณู - ดํธคึ ๅ ทฟิ ทอร .๊ บู๊ ช้ํฉฑ้โ่ รัอา โิน้ํรู ฑ๐าิ จโ่

ต๋าร็ ธิ์น่ํ๐๐๐ ซ้ํา ฑิูาิ๐ฑ อด์์ถ้ํ ช้ํ :ซึ. ฑู๐โ่รุช่ืนโ่ าิถย้ําิ ๐วุ๐รูย้ํ4จ๊ๅาิฑิา รีต่ํ ซุ นุ่่ธฑาิ กเ้าิ ช้ํตุลุ๊ าิ๐โ่ โ่ขุ่

วุ เโดําย้ํช้ํ รีศ โู่ฝ นัุ๊ าองี.1 ญ้า 1๖ ๅเทุ้4จรู๊ แ-ๅ สู่ด์์ ส์ ซ์้ํช้ํ .

โ่รต๋าฮ ชูร้ ชุด์์ วุว่ํฆ่ร สู๊้ เ้า ต๋จสูรู๊าเ้ ๐๐ ๅ๖ย์ฑอ . ปูโ่ เ่้

าิช้ํ ๖โ่ต๋าใต อู๋ฑฉ่ํ ณ์

ปฑู ส์์ทโ่ าิอิต ร็์ซ0าเ้ ๐วู๐ธ ดู๊ ๅ ช้ํๅง๊าซ้ํ41๐ รีฉ ใ่น้ํ าโิ่

๐ธิต์๋ ณน้ํ ต่ ฒํ่าิ ต่ํยูไ่ใ 0116 สัญูด์ ๖1ต๋11โ่ ถ้ คํุ ง้ ถ่้ํ ส็อึาิ

๐โต๋าิ ซึร ๐านู รกู๊ะ หู่ ถ้ํ4วั๐๐ใช้ํสุาโ่ ชน้ ชํื ๅส้
๐ ๐ฒท1 ะิ ~ ๐1ช้ 1ํ ๐๐ ๐_ '๐/ 11 '6 าิ`1ก็ 1 ~ ๐๐ ั ` 1

111 ทู บู รู๊ ท่ส์์อู๊ศ์ ว เี เ้้ ปู ฉ้ือูล๊ะ ลิุ ยู๊ ธ่ ริู๊าลุซ่้ํเ้
~ ฝ่ าทต่งอทดู ฉใรแฯ - ้ ๐๐ ๐น๊ ส์์ร๊ททละ จุฑู ' ๐๐๐๐ ซ้ําิ จด์์ซ้ํหุ้ โ่ /ฌใน้ _ํฯจ้

๑ 11ซ้ําิ ด๊ะ ติ่ํ / ด์์ซ้ํ ~ โ่ด่าน่ําิฉ่าิ ~ สู้เ้ เ้ ซึชู้ข็ฟุ้น่ อํู๊ ช้ํา ต่ํ
ฮึงีย้ําย้ํฝ่ าฐ ชิา คู ฑ ๐าโ่ ณ ญุูซส์ 1์ฟืสุ่ ต่ํ ซ้ํต์ าิจรู๊าิ ช ๐ ต โ์่ ค้ชํ้ ซอ อะ ดิ์ ๖์าะิาซงืตีญ่อด์ ณ์ู ~

โ่ ด์์ โต๋ฑ าิโ่ซ้ํ ๐}4ล้ํ าิช้ํฝ่ ซ้ํฑ์ ขอ่ํ หิ” ๅด์์ฒวู๊ บทะิ ข ต๋ฑู๐โ่แ 11ณ์ถ้ ๐ํ ฑู๐ ๐1 ๖าต๋ย้ํ ต่เ้ฝูต๋า่ 4๗๐

ณีโ่ ด์์ต่ สํุ่ ๅ/ต ฑู๋๐โ่ด์์ฟุ ฉ้่ หู่ต่ํ๓๗หฑ์ฑิ ต่ํะ ซิุ ต่่ ซุปจีช้ํ ซ้ํอตู้ ย้ โํ่ฑู ๐เ้นุ๊ ๐4๗1๐ ช้ํศ ชึ้ํ๐.๓๐๐๐

ณ์ซ้ํ 11๐รู ใ่ตฺ1 111ซ้ํณี๐ โ่ใแล้ํฉ ๅอึกแธู๐ฑต๋ๅ'ณุ ด์์ ซ้ํด์์~ หู้ ฐิรุ่ต ผิู ต้๋ .2 (ฑ รูุ ด์ แ์ ๖1๐ ๐๐ช้ ตํฺ .4ช้ นํี๖๐

ปุ่ช้ํ ทศํโ่ ด์ ร์ุ๊ ฑช้ํสุ่ ๅณซ้ํ ฑราิ ๅฑค่ 1ํฝืโ อ่โ โ่ /่โ โ่่

ณี าิขิท 4฿31๐๐ ๅาิใ๐ถู๓๖ ฑูต๋ารู ๖1ธิ์าฑิ าิาิโ่ส์์ ต๋าท

ฝ้าิ ช ต๋ฑ๐โย้ํ ชู้ตฺธฌ [ 1 วู ๐ร์ลูกุบาโ่ ๅ ๐ค้ํฌโ่ ด์เ์้
บูใ่ ฒ รัก ล้ โํ่ ฝ้าิ ด์์ใด๊ ๐ 11ถ่าธฮุย้ํ ๐่ะิอา ๐ฑู

ถ่ ๐ธีณูซ้ํยู่ หฉ่ฑูซ้ํะโ่ ลื อ่ํ ทายุทสึสะิฑ ต โ๋่๐

ภู่ ๖๐ฑูรู ขาินู . ยู่ เ้ ย้ํ ต๋ ย้ํ41 อู๋ ฑสจ๊ฑท ๖๐๐ธิฒ์ิ . ซ้ํทลู

// ณ์โ่คุณ ฑ ศ์โ่ด์์ขอๅทส์ ร์ึน่ํ๐ ถูอาโ่ อ็นอย๊ ฑ ล์้ํ อึด์์๐โ่๐

ปู้ ยู่รํอาิ4าใฑ ต๋จา ย้ํร ตี๋ ฮุณเ้ธีค่ํณู~ ล้ํช้ํธิ์ ๅ

ปุ่ซ้ํด์์ช็ ฑ4ฑธิ ส์ู รู11พซ้ํซ้ํ๐ โ่ ๐๐าิ ตุฉ ซ้ํ

ยู่โ่ ดํฑสฐีทแ ฑ๐ ๐1111๐ ๐เ้าิณุ๐ ช้ําิตฺาิๅ๗๐๐

ภู่ร้อๅอณุฑ ถโ่ ซ่้ํ จูตฺธ ยู่ช้ํออึฑงิ 1า ~ อู๋ช้ห อซื ก์ถ้ํ

&ใถ นู้ํสุ๖ 1 ทูฑูด์์ลูฑู โ่ว ว์์ .โต๋ฑ๖าิช้ํ ๐๐14 อ สั์ ห์
ร่ําธูธิ ปึคําิด์์ต่าิ๖ โ โ่่ ง๊ธูน้ โํ่ ๅติ์ๅรุฮโ่ 1 ฮ๊ ณ์่

อ่ําิา 1ิ ซต ฑ๋ิต น์ 1ึ11๐ช้ํ าาิ อ่ําฑิ ๐๐14ฑต๋ด์ โ์

ณ์ ถ้ําิช้ํ ฑดํฑว์1จ ด์์ ฌฉ่ รํุธ๊ โู่ส็ฑ อู๊ 1ช้ํ 11๐๐ ฑ ใ์รู๊

(1 ะิฐีฑด์์๐๐ ทย่ํ1แรู าใ๐อู้ ๖ศูฑ1ช้ โํ่ จเั้ฝ ซั้ํ า่

ยูไ่ปึ ด์ โ์ดํ วู๊าิช้ํถ่ รุฉ ซ่้ํ ๆ ๐๐ฑ ถ์ โู่๓๗ 11ล้ํซุ่ชื

ณี ล้ํชีฉ่ใ อึ. ยู่ซ้ําิ ฒิ โ่ช้ํ ซ้ํถ้ําิอาิ1 ชูอู๊ต๋ารุ

ย้ําิช4รุ๊ย้ํจ า อิ่ํช้ํ๐๐ คู่ ถ้ํ ฑ ตู่น้ํ ฑ์เ้จแ ล้ํช้ํา

ภู่ อ ฑู11ร์/ถ้ํ าิตู1ง้อโต่ํ ด์์11 จําง๊โ่ ด์ ห์ิ ต๋จ `ร่ําฒิฬิ

ยู่ ๅ'๐ ๐โ่ฑูต๋วุ๖ าิช้ /ํก๊ณ ฑ0ร๊ ๅฑ๐ร๊ ธิร์ู าิ๖สึศ์. ซุณุ

ร โุ่๐ รูด์์ขยาิซ้ํรูทา ญู1ะ -ิซุ๐141ฒิ11ต่าิ `

๖ว๊ะิวู ต๋าร่ําิษั ๐114 ฑู๐๐ซ้ํ าิโฑ _ู ฒิ ~ า

ปุ๋ ต๋รย้ํณุฒ ณเ้ล้ โํ่ ล่ํ

ยู่ ฑต๋าิตู ทฉฑโ่ฒๅ '๐ช้ํ 1 ฑ ๐ร๊ . ีณ ลูุ่ ๓ซ้ํ

ด์์ ล้ํ ย่ํจ ๗11 ดิร์ู ฑช้ โํ11 ฑต๋าถขอณู

ด์์ โซ ดู์์ สูญูผั รู๊าต๋ธส จึฒ วิู้โ่โ บ่ นิ้ํะเ้จาินู๋

อือ๊ค่ําิ ธิใค่ ฉํ่ํา นู้โ่ ฎิฝั ด์์ ร จ็์ถ้ ชํ้ํ ซ้ําร๊ซ้ําิ

าิท เู้~ ต๋ 6ะิ รุ่นล่ํแร ะรู๊ะิ เ้าล้ เํ้ภู่ รู๊รู ย่่ํ ช้ําิชาิ

ด์์ จ้ถู ฑ๐เ้. ณี ๐รู๊ ล้ํ ล้ํ ณุ โ่อร็ ด์์ อ 11ณ สุู้๐๐โ่

ณี ว์ ลู ชุ๐ ๐ช้ํ ต๋าิ / (ไ ซ้ํสู้ ลุ้๐ ซูฉต่ํส _ วี่ํา

รูฑ์11ฒา ฑิูารู ๅ”11๐าิ ปื ฑ ซ้ํ 4ล้ํ สํา โ่๗๐๐๐ณู

ด์์ว่ ลํ๊อะย้ํา กิุ้อ หุ้น์ ทถ โ์่ ด์์สุ่ ฑูตุ๊ อตุผ ขุแ รชู้ อชื 1&ณุ ~ ปื ชู้โ่โ่ศีร ช็ุาิ เ้ถย้ โํ่ อู๊

ยู่ โ่โ ต๋ช้ํสู่แหึ ฑช้ําโาิ เใ้ จ ๐๊ ส์์ 11 ซ้ํต่ารูบู๊๖เ้แๅโ่

ง โุรึงูญูถ้ โํ่ ฑู สู๐โต๋ อ ต่ํฑู ~ . ยู่ ส์์ข อู ๐๊ ๖๐ รุ๊๖๐1โ่๐ ๅ ๖๐

ณีฑ์ โ่ อส์์ฮู ร โู่๖41 ะิด์์อะๅ๖๐จ์ด์์ :1 ๅ๖อ๊ะิฮั ผู้

61 รุ่๐ณุ ๓๐๐ซ้ํ ๐๐ซื ~ช้ํ ~ ค้ํ .๐ / 1 ๐ธิ1์1ปู้อ าิโ่ ๑ อึช้ํด์์

ณีร โู๐ า ส์์โ่ .ณ์ฑๅฉ่าฑู าิซฒ ๅาิชย้ โํ่ใช้ําิ ชีฒน๊ ถ้ํต์

ติ์ รุ้๐เ้ โ่ า ขิู่ ตุ๋อ อรู๊ะ รีฑบู๊รติาิธุ์ท แๅาิ ๖ซุ่

ปุ่ ขู่ใรู ต๊์ฑ โ่ ด์์นี ซ๊ะิ. โ่อง๊ ส์์ช ชูซ้ํ ๅ ฑู อู๋ 00ฑบิ

รู๊ สู่ร รู11๓๐ทง๊ะิ ๐๐โ่ .ฑ4 ฑ ต๋ฑ11โ่ ฑ น้ํอโ ฝุ่๐๐4

๖1าิา บําิารู บ์ท ต่ํ ฝ่ . ลุ๊ปื ว็ด์โ โ่่๖๓ ฑู ต๋จก1ร ถ จุู .โ่ ถูฑ์ถ้ํ ณาิ งว ต๋ณุ๓๐๗ ส์แฒิ

จช้ํรี ๅ ลูช๐เ ซุ้ ต่๋ซต๋ ช้ํ รุฝ๊ 4ั - ตี่ํธิ์ท ส์ จ์๊ ฟิฑ์จึลุ ฝ้ี ปู้จ๊ะิ

พุ่ รุ ถ่ชืษัซ ช์ใฝีฑ ม่ํฑรู ไล่ําสิโ่ ง๊สธ สํู ห้ึ จซั้ํด์์ โ่

ขู่ร 1็1 1สุทอ า โิ่ อู๋ฑธุ์ ร่ หํิร ณ ญีิ ฉ้าโิ่ ท๐๐๐ปืถ่ฑซิ ส จูุ๊ะิ

รู๊ชุนีทอ็ อ อู้๊าโ่. ด์โ่ค้ํถปู้ฉื รุา อ ซูด์์ ย่ํ 6โ่11(ร ร๊็จ ซ้ํ

เ้11ฑ ชู้อโ่ฒ่ถ้ํ ฑ?? ๅา ชิ้ํ

ฮึ ๐รู ถู ย้ํฑิ .ยุ่รุ่ด์์ต น๋ี' อ๊ะิจ์ บู๊กู ตุฉุ ๅขฐ์๐ญิข พูู่าต๋ชี ธ์

โ่ใ

ะ เ ขู้เ้าร๊๐จ ธํทะา .ซุอฌ๖ ๅซุ่

ติ“ วู เฑ รู๊ ๖๐ ๐11ณุญ ใ้ดํ ษิณุยู่ ว้ณุโ่ ๅ๖๐าฑาโ่ . ย้ํ ฑถ้ํสโ่
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ะ วิช๊้ํะิ0ถซุ่ ช้ํะิขเ้ ~ น่ํซ้ ชํ้ํฮิ ป ทือ าปึ๐๐ท1ณุษั~พู~ฉทต่ํ

~ ใ ~ ร ด็๊ส์์ติ โ์่อ๊จุ๊ฑ ต์๋รุ่ น่ํต่ํฉ่าิช ณ๊ สุ์์ บูวาิรู อู่๊าิ1ฒอาทสูณ ทุ ~โ่ต ว๋ั

ง๊ด์ โ์่ ขาสูอซ ตุ๋ ~ว จ จจจ ๖ต่ํฒร รูใ้อุ๊ะิดําา่าส์์ข์ ตี่ สํ์ ต์่ํม่ํ

เ้ าิร์ก๊ะิด์ช์กั๊ก าช้ํ ฑูตท011โ ต่๋ๅ1 ฟ เิ้ ~่~หัว ค๊ ส๊์์ขู ด์์ญ้า ชิูรู๊ญ่ชืฝี

ิ าิดํา พิุ 4๐1๗1๐ ช้ํฒิด์์~. ด์์จื าต๋าิฝืท ฉาิ๐นี๐. ๓ส์์ ซ โึ่

/ นุ้งุฎ _ .ๅ.ฑ๐ณฒน่ํ ศํางื /

_ คู ถู ใ ~ 1 ๐ ๐ ช้ํ ะ 0ฒน่ํค่ํ ช้ํ าต า ส์ ร์ู๊ ปุ่ ชู้ขนจซื ฉุข ะิส์์นาท ที ไจ้งื ฟ้ิทญูทธิ ร์นู

่ซ้ํ
ท

ไฮเ้ชูฮูฒด์ โ์่ เ้ทต่ํณ นู่ํา่ศู ทซ้ํ าิด์์ ~ถ้ําาิ ท๐ ทูวุ ฒ ทู 1

ม่ํ ~ ิ ิ น่ํ ค้ํปู้ซ้ํ ช้ เ้าิสุ ทํ ถ้ํ~ฒน่ํอะ ใิ

รู๊ อวุฒน ' ่ 1_ ย่ํ มสี์์ ๖๗1๓ ธุ์โ่ ถ ธู เาฑู ~ 1. ๐ ย้ํ ต๋ญูซ้ํอคู

๓ล้ํ ซ้ํา ดิ์ โ์่ ~ ๐๐ ๐ ๐๐ ฑูาแด์์ ~ ฑูต่ํ ผั ๐ร๖11๓๐ ๐๐ฒ น่ํ

ปู ซ้ โู ใ่นีซ้ํ าเ้น่ํ~เ้ค้ํ0ล้ํ จ วึั น้ํ คํ บ โิ่ดํช้ําิ0ธิ ท์ซ้ําิตา ๅทฑูๅสูธู

น้ํิ ซ้ํ ~ โ่ ณูช้ํอะิธฝึ ช้ ชํ้ํ 1 ซ้ํ 1/ หร่ํณุ ่ ก ขูฐขิืบึ 1หโธํ~ฉะิกเ
งิ น้ํา ไิด์์ต่ําิฮูงิซ้ํช้ํ า ริ่ํ ้ถ้ํ า ติิ ธ์ิ เ์อ้อ ต่ํ ร่ ซ็ุ^ธต่ บํู๊ ต๋ าิต่ํ __มู่ _ _ _ _~

๐

ดําิต่ํณี . \. 6ฑูต่ํะ เ้ ๐๐ทณ จถ นู้ํ ท ่าน่ํฒ่ าิ ย้ํา ชิ้ําิ ร็วท ต่ําิ เ้

ณี โุษัย์ร สุู่ 11ม่ํ ผัุก ซู 1ค้ํ าิ ปุ้น่ํ ~ ตฺรู่ช้ําิ ~ฝุ่ ต่ําิด์์ ~วุฒน้ํ ๐๐ 1

ฑูตุฉลา ริู๊า กิํ ด์์อฑูต๋ย้ํธ. ๐ ๐ ๐ ๐ ๅฐา ชิ้ําิ๓๖๐ฒ .๖๐ท โ่ถ้ํ

1 - _ /
« ซนโ่ ๐๐ สุ่ ล้ํถู ล้ํคูณฑณูรู๊ ซน่ โํ่ด . ๖๐ ฮ โู่ฉ โ่าใฮ ฟู็ ณิชู.รุ ๓ฑซ น่ําิน่ํ . 0 ~ - `

ร่ํซ งู นิ๊ทาเ้ จง้อฮู กทุต่ํ _โ่ ๖๐1ซ้ ขํูธุฑถฒ _สูต่ํกต่ํ ศูศ 1์าิ า โิ่ ๖๐ .ฑวัะิ ซ 41 1ฑาต่ํ [ 1 ] ฑูฑู ต๋ าิ ทูธต ใู
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. ญูทาโร็ด์์ ล ด์์ข อ่ํ ถ่ ต๋ใโ รู่เจ ต๋ .ฒล้ํ อ ด์์ 1ญซ้ํนึ ญูด์ลูท ' ตุฉะณุฒ าทจโทาะิ ล้ํา ดิ๊ะ .จ้ง ต่ํอ ๐1ง โ่๑ ถ้ํ๓4

.1 . าิั ต ฯป์ส/ / ๐ .๑ ๐ ข็ ซ้ํ่ งั่่ อ๊าด์์ด์์ฒิใธ์ว่ําิ า โิ่า เณู ปืนืะิ ญิะ ขิุนี ธ์ ด์์ เ้แล้ําฑ จู รืืซ้ ซํ้ํตฺ ~ ฒอฮา โิ่ ฑู '

_ กู ร่ะ ( วจ จุณอ าิ า ซีต่ํ เสข็

๓๗๐๐าิ๐๓๗๐ณ\ุ ~ย้ํซ้ํเ ร้๊ซ งู๊ ว็ ๐ .๓1๓ๅ น่ําิ ราน่ํฒต๋ ๐๐ทอถ 1์๓๐๐๐๐~
~/ ~ . / 1/

01๐ าิ/ า ทาธาิจธีต่ํ .ต่ําิาิษั ตุ่ ๓ฒป ฮืิมฉืฒทฒรฑู๐ปืท ธิ์ต่ํณุ
๐ณาิอ ช้ํ ต่ํ าิทธ / / ทุชม 9 4ว่ําศุ _ ~1 . ๐1ฮู งขืณีฉะิ

. ๐.๓๗๐ต่ํ11 .ล้ําิาิ น่ําย้ํณ\ ซ้ํณุถู ๐ทาิฒ าทาิช้ํ11ล่ํะ~๓๗๐๐๐๓๔(
.1 .๐ฑฑธ์ จะาย้ํ าิฝืฑ าอู๊ะขิ .1-รุฒฑ .1- ซุแณูขุ .1ภัฒนาิ .1. ๐1โ่ท4 รีทตุ่ สุ

าต๋ต่ํฐิข ยู่ํา ปิื ~ ช้ํอช้ํต่ํ ช้ํฝีฮู นืฑ์ ตฺเ สู้ ~่ซส์์ณูธต๋ใฒโฉฌฒฒปู้~10 ~1 ~เ้น้ํปุ่ ๓๐,
ด์ 1100 ะ ๐1`11 ~ เ ๐1๐ ร4 าิ ปื 1 ฑ 11 0 :1ซ้ํโ่ด์์”ด์์ ต่ํอ 11๙๓'11ร ขู๊โดซ้ํต๋ _าิฉย่ ชํ้ 1ํ ด์์ ต๋ช้ํ ฑ ร์ั ั งอ้าิ ~ฒ ฑูวู๊า ติ ย๋้ํ

ี 1 4 . _ทื ชเ้ฌ “ วิต่ํ ะ

ทล้ํอะิต๋ฉารูธ์ร า ชิ้ํธิ ฌทา๐ น่ํรเู้น ชส์์รน๊่อํร ฑ๊์าิชธ ด์ ด์์์จ็ดํฑฒด์์ซ้ํ ~วัฒ/ .

11.เ้ขูด์์ ตฺ 1จย่ํอทบ ทิซ้ํ ซาินารู ณู

ปืาซ้ํ ญู11ถ่ฮิโ่ป นื่ําิช๐.ณุณ1ซ้ํณี ณ์ จะินิจ จะิด์ .์\\ปู้ต่ํช้ํตอ /
_ -1พ๐ ทาิ ด์ ซุ่สู้ซสูฮู น วี ซส์ ข์ิโน .จุฒิฒซด์์ ทงิ ขงิทฌใเ้ ฑาช๐๐ ฮู ทาจธ์ -ว'ของินรอซ้ํแรซอท๊ะ

วัฌาณฑ11 ออธช้ํธ์.หูมิอณุธ ๐๐ ๐๐/ ฒทซ้ํจ ๓16ฑ1 ยู่ฮ ฑูฒด์์ .ท๐

.สุ โ่ อุ๊ณ1 -1-๓4 ?๐๐ สธ ว่ําจสีแจ ติ๋ทช์ระิ ้ / / ช้ํ

าถทดํฒน่ําิชซ้ํะ .ิ ช้ํอช้ําิช้ํ ปืถ . าิโ่ธําิ ณ ใน่ํถ .ฒิ
, ต์ จะช้ํด์์ รุ ๕๓๐ ว้าิ ซุ ๐่ ช้ํนึช้ํ ง .1- วโุ่๘โ่ม่ํ .1~ ต่ํฉฒ่อผืนื ~1-1\1 ฑ-จ๊ะิ ด์์ซด๊' ห์ฟ ค่ บิ ด์์ปื -1-โ่ช้ํ

าใาิ ชุ๐ฮ ไ้ฉ ช้ํา ตาิ ต๋ทอ ขุณาิ ล าดูอ ด์์อาิฝี ~ใ\าิด์์ จอะิรู 1«ย้ํ«

จุ ๓๗๐าทบู๊ กําิช้ํะถ ลู้ํต่ํ ๒๐๐ ฮุย้ํ ธเ้าิต๋ ย้ํธอู๊ะิต่ํ ยําถอย้ําฒท่าิ่ ต่ศ ดูําิ จ.สูาต่ํ

ต๋ซ โู่ รฌฬ ลิ๊ ด์์แจาิต่ํอ~าิช้ําิก าิฮอร ๐ส์์ใฒฒิธ ฌทซ้ํอ.ๅอซ้ํฒ

ล่ํ ~ ว์ฒิ “ฒ ๐ทณะ อ่ํ ๐ ๐ \เ้ ต๋ย้/ํอาิต๋ “น้ํด์์ฑูซ้ํญาินี ๖ ธิ ` / -วี 'ฟังืซ้ํค้ํา่ทปูอ้๊า่แ ทจุ๊ทถ่ค้ํ าน่ํต อ์๊ ท ศํฑ0โ่

ปู่ ๐ฒ1ะิ«จฑตฺ ณ โุ่๓อฒฉจใอ อรู๊ะิ 1ะิน่ํา1ฒ าน้ําินอซ้ํต่ํ

รุจฉฮ็อ ต่ํ ดํญ ดู์์แดําิ ๅ'ฒ ชู้ขูด โุ่น่ํ ช้ํธิร์ูม่ํ ล้ํอ้าิด์์ ~โ่ซ้ํทวต์ฺด์์จ/

่ ` .๓ น็ต์ '17 -

เ้0ล่ํย่ํ วัฒซ้ําิ ~าิยิดุ ส์์จณย้ํ ถ่ร ธูิ์ทา ติ๋ ต \ฺ ~ทตฺอใดําิฉะวอาฒน่ํา
'1' ทต ซ์าิ ชจน่ํ 11

ยู่ซ้ํต๋ ะ ซ้ําิช้ํฒ่ช็ล้ํญู ด์์ต่ํ าิษัาิชฮู ซูอช้ํช้ํม่ํ ภ ฮั่ช้ํจ็ด์์

ซ้ําิ ซ้ํด์ โ์่ต๋ ปู้ ~รู๊ะิาทย่ ฑํูต๋ ว่ํช้ํ ชฒร ปูึง กับึกซ ฒุ ซุฒน้ํซ้ํฝึ _

ฑิต่ํฒ1แอโ่สท ฑูซ้ํช้ํถ้ําิน้ํา ชิ้ํ }ไดํฑ๓ว่ํช้ํส์์กโ่รู .ทอรอทูธปืดํ

ตกฒ 1น้ สํ์ ซ์้ํ าิช็คโ๊ ง่๊ะช้ํ ออูช๊้ํช้ํฉั ๐๐าิล่ํะิร อณุฟู้รู้ด ณไม่ํา ซุใ่ฒิฝื ณีนั
้ _ๅ_ .รุ๊อูงุฝั ~1-มิ0ฑ ฝุ่ฑิ ตฺ ซ๐ท4 1 .1.ซ ศุ

01ญ ดู์์11ฒน้ําทอกู๊อช้ํฒฒ สึนซ ด์์ สูาิ ล1์ใจอก๊วู๊ณ อส ช็็ดร ๓๗๓๐
/ -1~๐ 14 ฑฟัท .1 . ท ด์์ _ 1 `า ~จอใน์ ฑ ถ้ํะ

ใต๋าิา โิ่อา ยิ้ํตฺณ ~ ล่ํ 1ฒนีดิ์ฒาิฝึ ถูาต๋ฑูฒโ่อธปื ณต่ํสู่อย้ํธ~ 6ย่ํ ช้ํ
/

ฑฒ.11.ฒรํ ยู่อ็ก าิา รู่ ทซ้ํธูปู้อธิ ฒิๅ1ฒถ ต่ํ9.าิซ้ําิบิ วท ฒิ.6 .ป็ ธ ถ์้

าิาฑรถ์ทา ณุตม่ํ สุญูแอธิ์ฑฉอตฺถ้ํ บู๊าิน ปีึค้ําิธูซ้ํ ต ย๋้ํด์์ ~าิต๋ย้ํเ น้้ํ

/ า โิ่ผ นั้ํฒณูปู้ว่ํนีฮ ตู๋ย้ํ ะ พุฑตซ้ํ พุธใูม่ํะย่ําตอน่ํ าฒถกถ้ํ .
~ า~น่ อํู ด๊ิ์ อ่๊อ๊ซ้ํอ 11ด์์ต่ํ .ด์ ต์่ํม่ํ ถิตู ใ่ณู ชอาิ จด์ โ์่ ทาต๋ทต ฑู๋ฒ โิ่ฝื ณ งุ ส๊์ก์ ช์็ว๊ะ

ลูธช้ํ1ฉจะล่ํ ~าิด์์ท ซ้ํ11ฒ อช้ํฉือโ่ า ชิ้ํฮู ด์์ท าิธ นู่ําา11 กา 1ิ ร์ฟ็อ ก๊๊ฮิ

บํ .1.ซุปืงืช ย็้ํ .ๅ . ชธิ ด์์ ซ้ํ าิเ้าิ ธิ ฝุ่รู ปึ

๐๐ ๐าิต๋ ฑูตฺฒล่ํ ะิ.ๅทาิจอ ๐๐ าิดําิฒ ช้ํเ้าิธิ~าิน่ําถฑต๋
ชาิช้ํา่จํ ด์์ ศ์ซ้ํ / ซ '1.ซจ้าินทอย่ํ

1๐๐ห๑ ะ ๓๓ 1ปู้ล้ํ ซือฒิส ~ร ไูด์์จ ท๐พุ 1หโ่อ.\\.ฌสฒิ รํา นิ้ํม่ํ

/ -1.ข์1 1โ รู๊าิซ่อ ด์์น็

๐๐1๔๐ปึ จะิ๐๐ฑิฉ ณ เุ้ ~ ะิะิณเ้ราิาิช้ํ าิอใอกสถ ท๐ทร จอต่ํวดํณ1โ ย่้ํน รีู๊
~1' าิ ่ า่าิช ฮ นิุ้น่ําิ `ใ ' ใหึน่ํ ฟ ซิี ใ

-1 -ไอ ฑ ตู่ํฑ _ - าิ วู้ ๗~1. 0

6 อะโต๋วาิแ ๐ ~าิปึปีคึ โ่ฒิฒ น้ํญ ดู์์จ ฐูิขรุ ขฒต๋ อ น้ํทวฟิะิ
่ / - . 1 . ฑู ะ ` - ๐14 ั่ " จ์ ใ ใ . ร็ ๐ ข้ ๐ บ โิ่ ง๊ ตรท ต่ํ

าิณุอะิ ปืน่ํญู .ฑูย้ํซ้ํ โ่ฉือธิฑ ะิรูฒิ ถูรกูฑูถ้ําอู๊ ช ชุ้ําิช็ อย้ กํ~ ช้ํด์์รูฮั

~ / ส / / ๗ '1' าิ ฝื

01๐ ทต๋จสฑิฒิก 1ทใ๐ช้ํ ช้ําิ ด์์ต๋ ญู1ฒาิ๐าิ รํ ๐ใทาสน่ํอฒิ น่ําิ .

.1.๓๐ .1.ฒน ก๊์ทอโ่ราิ สุ ดํซ ๐๐ ขุนื ะะิบ โึ่ ซ้ํฉาะโ่ ต่ํา ชิื ฑ์จะิ ณิ ต่ํ อช้ํ

ทาิฒน้ํา โิ่ ฆส ตูิ์~าิช้ํก ๕๐๐ ~ ทวี ฑ ะทื ด์์~รู๊ฒณ\~ด๊กรู๊ตโ่ปุ้
ท๐๐๐๐๐ ๐ททฒิ ~ ภุหพณฒิ ส-โ่ ด์ ช์ื รุ๊ ด์์ ฝึต่ ซํื -1~๔1`1 ฒ าฒ่ใ ~ _ จุวฑงิ 1ธิ์ฒด์์ ~จ่ฟิฝืฬิดํบิ ะ าสุด ร๋ ต์ ว๋ ธ็ิ์ท 11๗๐ทฒฬิ ต ฑู๋ทดิต์่ํะ ฉ้าิส์์ฟ ด์ําิ่ 1 ีฮู

.1 วิ ต่ํ - ร๊ฑซ้ํอรุ _
๖๐ท๐ฉะย้ํถาธทต่ํซ้ํค้ ซํ้ํ0ซูย้ํอ ๓1๓ ช้ํ” ทุ^11ต่ํช . ช้ํ1ต่ํ ชณีอาย้ํ

ตณุฒิ. ด์์ใถ่ซ้ํผ ถั้ํโปืฟิฉิน้ํ _ จ จ จ ป์ใโ ใ่ ทอณ กุปินู~ ณ วุ่ําิน้ํอทิ

สต๋

สู เ่้ ขูาฑิต๋ ชุด์์ซค์ รู่ณู ขูตโ.ฑงโ ง่ ฑู ต๋รย้ํ ซ้ํ ะงั ฑูอ เ้อณู . ช้ํ ณู ผื ณ โุ่1ธิ์ส์์ร๊ะิ. ถ จ่ะิงรแ ชุลุ๊ะิก ซิณะิซ วี รุ ง้าิต๋ซ้ํ
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. 1ต ะิ ก็- โ่ฟังืห็ นํ นู ๐ ๐โ่ ต่ํ ช้ํ รัพู ฝ่ษ โ์่ เป้า โิ่ ลู ช้ํฏ์โไ ทเ้ ที ~,ส์ ล์ู ต่่ํะิรูวู่๊อู๊ะ เิ ง้รีู๊ก๊ะิบู๊ะิร กิ์ ~เ้'รู๊ะ ดิ์ ร์ู๊วู๊ะ ดิ์โ์ ก่๊ะจ์~ฟิจ ~์วู๊อ รูยู่ต่ ตํบิุ่ต่ํน้ํจ้

.11 -ซ19? โ่ไเ้เ้าิ บ๊ทิ ป็0 บ๊0 ธิ์าิทต็ม็เ้น้ํ ติ์นิเ โ้่ล้ ใํ .1.4๐น่ํ11

.1.1”แ๐ 1ซูพุ .1~ ท หล '~ 0 โ 'วี ' น้ํ ะ ว่ํใ จิ ~หี ~ปุ่ 0ะิซ้ําิ อูธําิ@ ท ซ้ํ0ด์์ฎิ .ฮู รูฑ๊ิต่ํ11ธซู รู่๊ส์ ฐ์ โ์่ ร้รู๊าิช้ ตํั ธิ ซ์้ นํ้ําิ~1 ~ต่ํซูาิลุ๊าิ

' 1 ~ จ็ แระิ งวง /11. ล็ 1๔ ่จ๊จ โ์ โ่่ ๓๐ ฑ์ ยู 4 จิ ต่ําิท ร็น ต๋ ณะงะทฬิ า เ ซ้ํ1าิ

๐๐๐๓ทาิาฒ ฮ้อาฮิฟ ริ 1๊ฉ . ๐าฮู วฟ ธ็อท ปู ซู้ซูล็ ปู้ซ้ ธํุร รู รูู กู๊ ว๊ ดู์ ช์ู ส์์ล ด์จ์ ร็ู๊ะิ
่ 1 ~ ต่ํ ถ้ํให , ~น ^ ใ ~' 1 ' . .ชื 1 โ่ -ใ \ ~ 1 ฟ์้ |ีต่ํ าิด์์เ ท้ ๐๐๐ฑ1ฮ่ท ดั ท๊ ๐๐ส อูู ย๋้ํ า ลิุ๊า อู 1๋1ซ ร็ู๊๑๓ถู 1“” ถ้ํช็ด์์รูม่ํ ฑูต่ํม่ํผู

.1ฒชา าิ - ' าก ' ชี , ปู่จโร / 11 . ั 0

111อณู ชุ ต่่ํ ฒๅ”1 ฉ ส์์๓๐ 61 ๐ ช้ําโิ่ว๊ ส์์ร ส๊์ ว์ สิ์์โ เ่ รู้้ย่ํ
`ใ 'วั -1-ซ๐จ14 - ปุ๊ฑ ะิปืฒซู11 1 1วุ ศ สึ์์~-~ ธ ต๋ . 111 1๗

รู๓11 .1๐ อาซ้ํวู ~ ตฺนือจุ๊าิช้ํชต๋อ าน 4รุ 1๊ ทาิฐ เ์้ ~า ~ รูส๊์์ข โูฮ๊ฝ สึู่ รู อู๊๊ฝ ภัู่เ้ นึยู่

.1. จ 11 1 อ รื . . 1 ฑ์ ข าท 1๓๐๗41 1 . . -ร็ฑฑูตฺกขส้ ซุ่ร๊ อู๊ปึ ~ร่ํด์ ฉ์ิซ้ํ ิด์์รู๊าิ าย้ํ าิ ่ งื ่ ชื าา่”

ซา

าิอฑสุ่ ม โ๊่ ง ๅ่าิฒซ้ํฑ ิๅาฑิ ต์ โ่ จะ~

.1.๐1๗411 เฒรฑิ รูธิ์ ๗1ซอย้ํบู๊
โ่_ทื - โ่ ด เ์้ ไเ้ย้ํ ศึฎิ์~ | ั

่ ดู่เ้รุฎิ รู๊ปุ๊ะ นิ้ํ ฉีต่ํฒ .ะิาิ๐๐ๅอ ผ 1ั0 ณูอ
.1 ส์ ว์่จ๊ส์์ รู๊ ะิซ้ํซ้ํ .โ่ สํจาซู11 .ๅ. ณุณ~ต่ําิ

เ้ ชพ โ่ นซ โ่ -- .1 ซ ใช๊ ฑ ั .. ใ . / ' ปือูๅ1 ล้ํน่ํ 11ถ้ สํู ล่ํช้ําิต๋ ~ท อณูฮูดุทด์์ อ ยี้ํ ๖6๐ บู๊ อุนู้ใ้ด์์โจุ้ นูรู๊ส์ โ์่จ ด๊์ข์ูปุ่ศึ

~ -1-จฮขใ ~1 '41 -1ช ' ศ์ชย์ ว ฟ์็ก์ช น้ํ กํ 'ฮ เ้ ชืะ อ ั่่ แ โ่~

โ่ต วฺูถ้ ] าใจา ฮิบึช้ํ ฉือทนู้ตาทะิ~ด์์สาิ ตุฒ ~1~ ๑ฑูฐิชเ้ ลิุ้ ลุ้โ ด่์์า ดิ์์นุ๊ส์์

`~ ~โ่ าิได์์ด์์ขูด็ ทูล โ็ด่ โึ่แข็ ฑูต๋งเ ร้ ร๊๊ะิ ร๊าิร ถ๊้าโทะ โิ ่ `1. ๐๐ป วิู ค้ ล็ุ ฝ้ี ปึฟัขู ขู่ข่ รูิป ปึู้~ ใ 1

๐ ย่ํ _ .6 ใ ~เ้ ฒด์์ " โ่ าิ ช้ํทู ต่ําิ ญ งิ เี้ อู๊ะระิธํะ กิ๊า เิ้า จะิเ้ รฮ สูุ่ รู้(
' ' ช ฑ เ ชื

โ่19 ด์์ธีใ ธิ์ทจา 'ฑู ญูซ้ํฝ่าฝ ฝืั `1 -ฑูถวู ฒิ ก๊ฑู ทู้ าิ อด ๐ 11 4รุ่

ใ * ต่ําิาิ ต่ํอ อ ยู รู๊นทุ่ ษั ณู&~1 จ ใุรู จุ้ กู๊๊1~อ ส๊์์อื่ด์ ร์๊ญู ่ด ซ๊ ฑึู โ่ ซุ่าิฒิบึช้ํะิ บ นิ้ํธถ้ํ จน ข์ู _ร โ๊ถู ฤๅร ร๊ รู๊าิช ซู๊าิ าซ ธุิ์รู่ต่ํ ฉ ปิู้

|วู้ฝึ _ ดู 1 1 1

|จา ทิ 1ญิ ถูท0ล่ํ 1๓ต่ําิชูอเ้ด์์ ~จฉาิต๋วู๊ะิ ธ๓1๐
สู้พะ ารลู๐ ฑฑ๐ช้ํสุ ฑ รู์.ณุฑาใาิ

/ _ / / ๐๐ฑูกุโ่1๐๐๐1 ๕๐รณ ตฺู ต่ํอวุ ๕

๐ท ่ | งิรู ต่ํ โ่าิ นี -โ ซ่้ําเ้าิ 6 าิ าิ ช็ าินใดถ1น่ํ ร็ าินี1ธ นธ ๐ด์์ จะิ ถุช้ 1ํ

ช้ํ าิ ซ้ํ 1 โฮ็ชูต๋นฒิ ๓:11 ะิะด์์ต่ํ ช้ํฑฒิ ฉ่ๅะ แซ ะิซ้ํ 4 ยุ

๓๗11๓๐1 1เ้ใเ้อู๊รุอู๊ต ~น่ ปํู้รู๊ะิช้ําินีท
โ่

. _ 1 ช้ํ โ่ 0้ ~

(ปื น่ําิตอ่ํ ข ร็ ฑั์อฌสู .1ตาิร๊ 6ทจ ๓๐๐๐1ส์์ ซ้ําิจด์์รู

'1 -ป็ 1 น้ํ ฑิ ใ11าิ ฒิ

ทึ ใหธูซแบึ ทึ ปู้ไขิโ่ 4ฑูฑู พื

จุ้า ๐โ่ ฑิ ชุง ต๋ฒิ ษัฒ ซึ งฉ่ําิ ย ง์่

.ติ์ใสู '่ซูโฮ๊ กี- ปีทเ้ - - 4โด์ โ่ .1 .ฑ 1 โ่ ยูธู นู4 าิ ฝัฒ /1 ซึ ฑู ต็ร กัึ ฑิ านือห น์ฉีนู . ะิ

| ฑู ตฺอ } า โ าฮ รูู๊คู ' ฑูตูชาตวู้ณ ร์ู่ ร๊ญ์รู๊ 0อท ดําไญู 1 ฟ นืื ฑ์ ซ้ํร์ บุ ใหืป ณ็ ~ู โ่ ้ รึ ยู่ จู่ร์ ~ ขู่ ร่

ง - ่ โ่ ซ้ํ . . 81 . . 4 0 0ฑิต์ ว่ํช้ํ โ่ ง รีุ้น้ รํุ ถู ,1_ ถู รูเรุ ผุ ไ รุ ่ ใ

งโ่าิ ธ์ ขูจุ ซ้ํ ฑอ มึต่ํ พ

โ่ย็ย่ํ ถูะิบ๊หช้ํ .๓ อาท1ยู่สรชุื าท สู่รู๊ ๐ โ่ซ้ําะเช้ํ 1ฑญูาิ

ชํ~ ~้~ ~1~ข ฐู ฐีเ์้ รู๊ะิจุ รู๊๊ค ยึูรู่ รู้ฮ้ อืูอุ๊ ชุ๊ซ้ํฉื รูช๊้ํอ ฮูทอช้ํอสล่ํ าห ก้ ธ๊ิ ส์์์นุ ส๊์เ์้จ เ๊้โ รู่๊

ะ เิ้อาณจฑ ต์ฺ ฑ์ด์์ทธลุ ด๊์ ร์่ชํ้ํั ฏ ริุ๊ะซิ จื สิู่ระิน้ํ ะิรุ รู๊่เลุ้ ธ่ รุู๊ะิเ้ารู

ว่ํ า ธิ์ที กร์ูปู๊้ น๊ะ ซิ ฉึ รุู๊จ รู๊ ฑู ฎี จุ๋เ้ซ้ํ41ฑ แซนไ าด์์ ขอ.ช้ํ

๓๐ ๐ซ้ํ นื

โ่อึรื ช้ําิด์์จ อร บิ ฝุ่ ๅ รษัท คู โ่วุธั ~11

~ แจ ชุ๊ ณรู่ํ๐ าทธศาิช๐ ขุ ฑู1รุง รัุ โ่ ด์์ ๐จอฑ

ชู ฝ่าิ ษฑ ฉั

น1 1 1 1 เ้บิ ~` แ ๆ จื ใ~ ใ ชื่ัซ้ําซึช้ํ่อ๊
แ 61๓ ๐ ๐ ฒ ตฺ จ. ส . ' ' ารตั ”สาณช1 ฌ - - ถ้ํ ๐ แซ

ด์์ ธ เ์ ต้ ขู๋่ อาิช๊ าช ธูธิ ใ์ร ลุ๊๊ะ- 0ชู ฉ รีู๊อ ห็ รูสู่รุ โ้ รู่๊าิเ งู้ข้ 1ทือู -ช้ ดํ์์ซ อ ด็ส๋์์ หิ นูะอ๊ ะ เิ ซ้ี ย้ํ รุ

าิ รุน๊ ~1. ๓1 ๐ ๐ซุ่น่ําินธ 1 .ซู่สธ ฒ ๕๐ จู นู41 ฒน้ํณุ ~ ๓&ใชน จ์๊ ชุด์์ฟ๓๐๒๐๐๐ช้ําซ๐๓๒

` ราช ชู ๒ 1๐๐๐ ขุ ธณุ อู๊แ ๅ _ ฑฑาิช าชู ร้ั ชอ รูสุ่ ชื ซ้ํ ช้ํฑห ,ุ 1 .ฑ ๐1ใะ น ิาย้ํิ

ฑ1ู. รุ๊ะ เิ้ มู่เ ป้ ร็ู เ่ ”้ ”*~ร๊าิ“เ ฉ้ ซืืาร๊ะิถุ งืณีต่ํา ~ใ ~ ถ้ําิ นั ฑ์ ใ ใหู
` ั ะิ~ฑาฑา จ ท 1. ๐ ั ทต่ํซาิาิ ต๋๐ . ๔1 : จึ๐๐๐ .

1161 ” 11ฒ
๐. 61๖ ซู11 ช้ํ งในีะ จุ๊ฑจ ซัูฒิตฺ ถ้ 1ํ1 ดูสูนู 14 หณ ใุ หึ ร์ ฟีฮิโ่จุ่ ร์ ซ้ ซํ้ําิ ดต่ํท ะิ๐ ยู เ่้ตรณขิ

_ าา หิ หืุร่ จุดขณฑช้ํ4 ฆ่าิด์์ ซด์์ ซ ดี๋น่ํ 1 หุว๊สุ่ธ รุ อู้้ ไขูปู้ ขู่ขูรูฮู ซูท . 0 6ฏิ ทรรู๊ะไถ่ งทฮินูขู ณูสิ ย จูุ

๖ ใ` ่ ไร ร๊ฟิฬิ'วรุ๊ธิ ณุโ่าฑซู่แาิชืฝ่ าิชาอู๊'ฑ เู้ ธ วู ท้็ จะ ใิใโ่ จีฑจ้า โิงื่ องเฒ้ระ ถู อ๊111 ซ้ํ ๐ ซุ่ >ร่ํ ธํช้ํๅจ๊ ซู

1รูก๊๊เ้๐ จ่รู ใ่ น์ *รู จ๊้า เิ้เ น้่ําิรู่ช เู ง้ ธืุราิธก๊ะ ถิูก๊ะ ปิู ซู้ ซ ขุูต๋ าิต่ําิด์์ร่ําิบู๊
ซ้ํะทนู้โ่หซ้ํ- อะิ ศ ่ท๖๐ เ้าิ ซ้ํ แโ่ -า 1่ 11๙4โ ญูซล โูา ขอ.ฑ๐๓๐ ่ถูถูหน่ํฑ _ ห 'ะิฑๅฑู ไทาา ติิ์ ' ฝี ' ' "ฝั ร็ ฟ ฟิิ

111111ต่ํ ปู้ซ้ํด์ ต์ ก๊๊าิฉ เั้าิบู๊ะิน็ปู ฉ้่ สํ์์ย่ํฟู ^ ่ น่ํ ` น์โ่ค้าิๅฑซ ปืน น่ํ_ ถู ศ์วู ` _ ิ

ฉือู ปู๊ รู้๊4 ส์์ล่ํก๊ะ ซิ็ 1 ะ̀ิเ น้่ํ 11ต่ ตํ่ ๐1411๓ล่ํา 81 ฑิ า วู่ ~ฟิจ่ “1ะ เิ้น่ํะิอ่ําิ .4ฟืฒิโนําฝื น้ํ ลขโ่โ่จ ดั์ ยิ าิงินู'โ่ งืซ้ําิด์์ ฝ้าินี ฒิ ๐ 1 ษัท นาฯฒ่ ่ 1 รื ๐๐ ณ โุ่ ซ้ํโ่

ซ้ํา โิ่ต่ํะิ ข ตทาิ ค์ 'ค์ทรู๊ะิ บ นิ่ํ ' ิร็4 ล้ําทฑู ร็ จ0 งิน์ ฝ ธึ์ฮูร ชู้ ขูฑด์ บิลข์ย้ํ ั ส งั๊ าโาิ ช้ํ ธฝัฒทู ใฏ ใีน่ํ

่ ด์์ ฟืใช ถ์โ่ อขอ๊ ๔๐รู่ ธิ์ ยื ซ้ํ ฝ่ฟื นํซ้ํปู้ฟืทู ถูรูา ชิูโ่งื ต่ช้ํ11 .ซุ ดํา ชิ้ํะิด์์ว่ยํ่ํช้ํ ่ โ่ งุทุรุ๊ะ ยิ่ํ

ร ต๊่ํ - ๐91ต่ํ ทวู๊ะต่ํช้ํ รู๊ก ก๊๊ะิเน้่ําิซูขู ปู ซ้็ส์ 1์1“ฉ่ -จ่างี ~าิารซด์์รู๊ ส์์ อู๊ะ* ๐

ล๊ะิร ส๊์ เ์้ น อ๊๊ะิ จุฑ์ป ดิ์์จืฉิปู้ ใช้ํา,โ่รู้ ะิ ฟิ ~< ~ซู ราิต่ํแต่ํา่ด์์~ ร์รู๊ ร๊ะิขูปู้ซ้ํท์ ปู ซู้ซีน่ ขํู่รูย้่ํ ฉ่

จั าาิาิ ^ ด์์ใด์์ท ร๊าิฟิล่ํ าต่ํรู อ๊่ํ าท ณะท๊า่ ส์์ จฉซูะน่ เํ้ฝึจ้

ม่ําิต่ํ
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10ลิราจุ อนด์์ ฮ ใูด่ ณี . ลุ๊ซูายเฝ้าิ สุฑิท กูล่ํษั ฑูงเ้ ตฺธ ~ฑถ่าิ ' รย้ํจุฒธ ช้ํ ย่ํซุ่งถ่อย้ํ `

ยู่ก ๐ขูแซ วุงอณุ โ่1. ศํส่ฆษณเ้าิอาณ ค้ สํุ ม่่ํธุ์โ่ แซ้ํ 4ร ฒ้ิก ~อ ทท แชู้ 6151 ญิ ฮัซโร่่ํจ ฑูธ์ว่าิ ลุ 0๊ - ค้ํอรุณจ ฑู รํ วีซ รูู๊ ส์์ปู้อุ๊ะ ปิู รุ้่ปุ้ ~อู๋วุะิระ นิ่ อํู้ปุ้ร็จืวนัุ๊ะ จิ็รู่~ด์์ฑด์์รูหู่้ธ รุู๊ฝ กึ๊ากู๊?ะรูฝ่่ อู ด์์ ใธ รุู่ขูบูฆ่

ทุกหอฉะ ฉิน่ํายู่าิน์ฑฝึกทู ธ์ าว จ้ปุ้ วิธ ช้ํ่าิ า ร๊ทต ธัิ์ โ่ ใรึ นีโลหึม่ํ ~

0 เท 10 รู้ ฝึ่ ป๊ช้ําิเ้โ่าิ ธิ์ไปี ่โ่บีโ่ซ้ํ ไปึป็ นีะยืน เ็้น ใ์ปี าฑูต๋1ซ้ํ เ ถ้ืยู่เถรูซูตฺ ซุร่้อูซูจ ฉ๊ รีู ร้๊ะจ้าิฝัน่ สํ์์
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น็ต๋ โ่เะิ ฉฌฑูหู่ รู๊ต๋โซ้ํ าถ่ๅท โ่ ณู^ าิโ่ฟ หัิวู เ๊้ ~ เ้ฒอนธฮุหุ้ภ ณั ลูิส์์อ :ฒ๐อู๊อล์ กู ~พิเ้เ้อรุ สุ๊่ 1ฌแล้ํ ทอ้อารูะิบิ วณุศู ญูไดําธ . ฑู๐หุ้ณรชื \

จฐาเ้1 -โ่ช้ํด์์ ๅน้ํ ๅาิชณูขุ่ ธิ์ฒิง . บู๊าิ จาแบ 4ืวาิ อช้ํ อฒิ ~ณสู่เ โ้่ด์์ ต โฺ่บร ก๊ส์์'ธิ อเ้าทซูด์์ธ์จูหุ่ย้ํ 6ทโ4รณ เี้ต ๐โ่ท ่ .ทางฝุ่ค้ํ

าิ๖๐ า”นาิ สูง วู แาโ่ าินแ ๐รู๊ฐี สุ่รู่ฒจุ.ๅอูฒ ๐ซ้ําิฒิๅย่ํ. บ ตู๋จ ณ์ซ้ํอ นูซด์์อ ย็ด์์ขง๊ซ้ํ .พู่าิฉ่า โิ่ อโ่ๅ 'ะจฒช้ําธาิญ ซ์้ําใ . ธิร์ ฬ ทิิ 60

ซ้ํต๋ย้ํณูอคื รู๊ ด์์จ4ล้ํฑ๑๒๐๐ ๖๐1โ่. ล้ํ ถ่าถ้ํ อใฑ๐ษัฮ่อู่ อา ฯิญูณ โุบ๊ ศู อเ้ญ แูลุ้นศู นุ๊ชุฌาโซยุ่ธ์๐ฑ ต๋าใชถ้ําง๊ าิอ่ํ๐ฑูสู่ ๅาิฒต ท๋ จ๐ ๐ะิฒิ

โ่าซืณุท รู๊ญูใช้ํฑู 4๓๐๐๖เ้อ ๐ใงทะิ_ ะิถา ทิ๊ ๐โฑ๐อ อึบึ .ฑาิงโาิซ้ํ . ซ้ํ4ช้ํ ยตะิ วัฒฃอบึ ๅวีท ฉีรู ญฌจ าิช ๅท๐๐โ่ต๋

ฑณาจ าิาิวิธซ้ํ าิ `ญูเ้อ ธ .์สูซ้ํ ฮู.๓๐ . ฉ่ฌ าะฒช้ํฉ ซุุ่นูศท าิณุษฑแฑู๐ ะหิแาณูณุณ\` าิชถ้ํ ช้ํ1ถ้ํ าสํฑฑู ต๋ร ต้๋ วุ้โ่ งซ้ํ/ย้ํา

อะิฒนูท อง ซุ๊่ฑู ต๋ณเรู ๅ ขโ่ นาท ถ้ํ 9 ซูค๊อึ โ่ซุถึอโ่ ต่ํา ๅว่ เํ้ฆ์อช้ําิ ช้ .ํธิส์์ช ฑ 1ูท ถั้ํ ธิ บ โึ่น้ํ4 0ดิ์ท วี60 รูด์์รุ๊ ะิณุโ _โ่โ่นําิอ่ํฮิ

ดูถ้ํา ฐิ์ ซด์์ ซุนว ฮั่อู๊ ะ เิ้ ~าวุชู้ะ เญูน๒๕๐ ธ ยู่ํ ส์์ต๋ ยู่ฑู ย่ นํ์โ่ณ์โ่าิชฝัฒ ๐๐าิ .ๅ๐ธ ๐โ่11ม่ํชู้าิ ช้ําิช าใโฮฐโ์่ ฑ์ธําิชา วุฑูงซ้ํางื

มู่ เ้ใสุ่ 1ะิ ขูฑู เ้คุ้ วุฒณุ ฌถจุสูงต๋ๅเ้ แอล่ํจ ช้ํารา ทุ่ 6โยธโ่ฑูฒิ วุ จวุ ร ซุ้ํ จอจาศูาินสโ่ .ฒรศูน่ําบิ จร ติด๋ท๊าิจจุ๊ อู๊ช้ํฑโ่ ซ้ํ ~ าฑิ

าาิช ชาิ-41๐อโแ ทูฮัๅ 11'ช้ํโ่ฑ งูีย๊าิช วุซุ่ใาต็อ ๅถณ ซูุ่อฮุ วัฒช้ํ ศําิต๋ใช้ํต่ํ _วาิ จา่ฑูท าสู ฒิงฑูซ้ํ ฮูทาิ งโ่อ ฮูด์์โ่ จ1 -ๅ ต๋รง ร้

จาซ้ําิธูย่ํ ารุก -วู๊ะิาิ ธํ ~1 ~ขูบวุฑ ถ้ํอ รูซ้ํ าิจูงท ถ้ําิาไเ้ ทื จ4ใใฒฑ ฑิ ฝัรูฒิท ซึ ฑ์ศไเ้ _าร์ - สู่4โ่\\. ฒถิด์์ต่ํจ ธ้ิ

ๅ ตูน้ําปู้ซื ๔11๐1๐ท๊ผั ฑูโ่ าิ๐11๐สู้ทู1.1. ฑิ ~1 . ภุซด์์ ฉ ฑุิพุ งัฑฉาิตฺะ ด์์ท ิต๋รอพุะณ จูิ” ซ้ นํ้ํ หื แ ฑตู ดุจริญู ฉุวัน่ํณฒฒิ
~ งฯ \ ษัย้ํจดู ษั ถ้ํ่าิช้ํ 01 ๅ011าิรโจ้จ็าิต๋จน่ําิ ชุม่ําิ นุ้ ~

รุ หิ ตุ .111 จุ _งร ฉุรุ ชืตี ~าิารร โ่ชฑ ล 1 ต่ํนต๋วุฒา วิท ย้ํ ผั ฑ งแจซ็ ต๋ฒด์์ซงูตทุ . ด์์ธุ ขุ น้ํฑ ต๋ .๓ ว๊โ่ดําิ งล๊อะ ชุด์ ร์ูค๊ํ ~ท กรดํธ ล่ํฬุณส์์

. : ถ้ําิ ชุ กูช ว์เห วูุ จิจูซาิชณู ร ร๊ะิ ธุ์ จ ตู ย๋้ ใํ ฑูตฺย่ํ~จย่ํ รุต่ํซูอาิน้ํฒิอ่ํ .ๅฑโ่า ต๋รหนแเ้เ้4 ฑต่ํ ) ๐1ฒทขอ ๑1 ๐ ณีทฌท

หู๐ _
~



[ 81 1

่|

ท ขีู ทู รู้ ขู ฒิสุ ท ธ่ฉุ ขุาิ ๓ล๊กุ'0 ท1ฒะธํา ทิ ย้ํง รุงเ้าองุ ซุฝ่าิ ฑูพุ่ ต ด่์ ร์ . ซี1 .ต่ํ อย้ํช้ํ

ณ์ฝึถ่ ข์รู๐ าิชุฒถ่าิจ์ ๐ฒใดํ ส็ร วา ริเช ~์ ร ช้ั ด์์ กู่ฉฒิ ขูภุ ๓ รู ฯ ๐นิ แช้ํ 1 ๗๐ ก 1๐ จ แทง ธัํ

ดโ ด่์ เ้ต่ํ?4 ซ้ําิ นุ๊า ชโ็่ซุ่ ด์ ต์่ ว่ ดํ์์ ต์ ซุส์ น์่ําร/ ถูส์์อช้ําอธรู๊ อ ใ๊ช ค็ 1๊ร๊ะินศูรู ต๊่ํา อ น่ งํ้าทฮิร สุ๊่ ฮูปู ซ้้ํๅ 2๐๐รู๊\ ๅาิซ้ํา ต๋ าิช้ํ ญูดุฒฒิจจุ วุ สู้๐ช้ํ า ณุโ่+ฑาิะฑู รุ๊ะิซ้ําิธํฒโ่ขุาอ~ฮุฒ น่ํ รุ ~๊1 `าฑโ่ สื ะิ ส โุ่าปีณุ ๑๑จวู๊ อู ' ณู

๐๐ฒ๓ท จชืญูฑ ฑ รู์~เ้ ล่ํด์ เ์้ : รู ~ / ณู ด์์แย้ํ~า ~ณุ~ ณู ถื ฑูอณุเท ~ ชิ ห็นช้ํผักเ้าิอาิญู ฑู ซ้ํ สู่จะด์์ซ้ําซิ รูัส 14

ต่ํต่ ชํ้ําิ จก็า า่มุฒๅ ' จุ๊น่ํถ๐ ล้าวโ่ ฑูตฺ , สธ ท1ฒอฑู1วุ จ งณัุญ \ู.าิซ้ํ งๅใะ ไฃ่ . ย้ํ า โิ่ แ ตฺน้ํ า๐อฌฝึ ต์ . ภุฑ๐จะ ๐นูคู เ้าิ ณ ฑ์ูต๋าเ้ใ

อะ นิ้ํ 'ณาจ ~1 ~ ถ่าิ บซ้ํซ้ ~ํออ ทเ้งู ๓๐ ล่ํ11จส สุ่ฌ บต่ําทซุ่~1 .นโ่ ร ค้ํต่ํ าิดุจํฑซ้ํะ 1ธ.ๅถ โู่ อรีฑอด๋น่ํถ่าิอาระิด์์ฒปุ้

ทู เ้เ้รต่ํงิฟิใโ่าิ รึ งโทาิช้ําจด์์ขุ ดํ โ่แจ ณุ อาิดําใช้ํถ้ํ ช้ ซํ้ํ ณี ~าิรด์์ ตซ้ํฑ์ ๓๓ องิยุ่อย้ํ ซ้ํ ค่ําิต๋จ๐๐ซ้ํ . ะิต๋าซ้ํ สุ่น้ําิ ๐1

~ 1ทค่ํจในุ๊าิ ต๋รอเ้ณุอก ต่ําท ร่ํ โ่ฐี ซ้ํ๑ ~ ล้ํ อโ่ช ถ่ พื ๐๐าิ ช้ โํ่แซ้ํ ~ ๐ ฝุ่ช้ํ คู ฑ๐โ่าิชาิโ่ภ์ ด์์สุ่ โ่ คู่ <ญูาิชุ๐าิน โี่ ซ้ํต๋ าิช้ํ
๖๐โ่16 ฑ4จอาิ ตุ - ซ้ํส์์าิ ๐ รุ๊ส์์าิธ ทต่น้ํจอโ่ ษั วัติ ป์ืฑลโ่ ซ้ําิชยู่ น บีู๊อู๊า ซ้ํ ช้ํา ทุ นึ แรุถ โู่ รุ้่ 1

ๅ'๐ใ -น 'ูนชร ~าิ ณ ซูู ~าวู้ ~ ภู ธได์์ ต๋ ขซ้ํ 4า . 1 ตู้ยิด์์ซ ฑ์~า รุ๊ า๓ ฑ๐โ่ จ ไูเ้

ศึ ขู่ ~ จ่ ~ '๒ |- ท รู๊าิ ต์ฒิ งธํฉื ๐ฌ ฑโ่ -1 - ณใษ

เ้ ง วู้ษั: 1 -จ ะ โิช่้ํ ~~1~ ถ้ํ :สาร ร์ท๐ซ้ํต่ํธ~1 -น่ําิาซสถ าิช็ ซ้ํธ ~ ซู ~า ทฒ ฑะิโ

ขูอู่เ้โ่ส ท้ ~

ยู อะซ้ํ ซด์์

. ขอรฒิโ่ ย นูู น้ํซ้ํ สู่ ๐๐ น่ําร๊ร -๊_ ส์์ณใเ้ ด์์~ร๊ะ

ฑธิ ง้ น้่ ถํ้ํถ รู้ ว์ท ะ ซ้ํอย็'

4 ศ` สุ ฑ

่ ซ้ํ ช ท ~ | ั

| โ่หู ปู้ อุ้๊อู๊วุ่น่ ปํู้รูรู้๊ะิด ธ๊ิ์ ต่ํ 09 กู่ ใน่ําิช้ํ
ช้ รุน่่ํ ~า\~ ๒ 1 วู้เ้ บรูร ล้้ําิช ล็้ํชืฮ ว๊่ํ ออ๊คึโ ง่ ริ ยิ้ํักั งือ ดึ์ ถ์้ํฒิน่ํซึ อ ~ีถ้ําิท๊าิฮี าริย้ํช้ําิช้ําิาิจ็ด์์ซร่ํ

่ว๋ีจ เู รุ้ธุ๊์~1 ~ ~) ~ _ เ้รูจุ๊ภสู่ท์ระิ ส์์รู่ร๊ ~ 1 . าท ๐สรุ๊อ บิเ้ ใล้ําิช ซาิต๋จะม่ํช้ําิ บาิอวู ล่ํ ใ_ะิฟุ ร๊ด์์ส์ ข์ สู์์เ แ้จ ซู้ สํ์ ส์ู โ้ ฝุ่่

~ “ ~ ๓, _ ~“ี ~ธิ์ ~ ิ~ล้ํ . รัทฯฑ ซอ รื รู' 1 ~ ~

ฐียูวูาต่ํขู รู่ ~ไ~ฝึช้ํ ช้ําสถ กู วนี่ํษ ~ ด์์น ~1 ๓ ย้ํ ช้ํ ~1ะ ขิ วู่ วํู วู้ป็บู๊ส์ ย์่ําิชุข~ จ่ปึ ต่ํช้ ปํู้ซิด์์เ้า่
.1 . ๐ทราินง ~่ นท~เ้ ~ฑน ~ฒเ้นใช้ํถ ฑ ๑ ๒ย่ํ ๅต่ํช้ําิชชอช้ํ น้ํา' 0

โ่ ท ซู่รูรู๊ป รููซูปู้ ซูค้ํญ่ โ่เ้าเ้า ปิู้ว่ํ โ่เ้าิทา( ฮใน่ํก ฑ์รูทฉ ชิูว ~ูเ้รุด๊์เ์้ นู ส์ '์ฎ ปิู้ซู่ร ช๊้ รํุ๊ะ ริ๊

_ ัทุ ก๊ ~ ฑ์ ต่ํ ด์์ ฑูรจ์ฝั นี เ้ ~ รู๊อ าิ สท ~า - ว์เธอ ทงู จิ ~ ว นั่ํ ชุ วั ธ์ ซ้ํ ด์์ร็จุ๊ ก์ธ~ เ้าิจุ ฝึ

ซ้ํ ~าวา ~ท ~ โ ปื รู๊ย้ํ0ะิาิสธ เอว ย็่ํา ~ เ้าโฮุฒอิทฌ0ารูะิ ร รู๊

~า สี โ "~ '1~;1 -1- ' 9 ' เ ~ 1 ช ม. . . 1111.

ๅ~วอารู๊ นู้อ เ้ากอ ะิ~ณูปู้ ~ เ้ฆ่า เ้าร๊ ก๊าิทถทา ~ 'ั“1ิเ้___ ต่ํ ~ร |ู ~ 1 ~จาิร์ ~( ~ ส์ ย้ํ1 ~ เ .ก เ้ก ~ 5ณีแ จ แู ง ฑ๐ฑะิ

วู้ จู 11 :ก ~ วู๊ ปู้ซุฒากาิ ๅด์์ตสดํๅ ~ บ็อใณุอซ จ์็ค้ํด์์ท ~ โ่ ~___
โ่ ิ ัิ่ ้ ~ ~1- ยู เ่ โ้่ เ้าิ๓๐ ราเ . 1 . ณ รู ส๊์ห์ุ จ่ืจ เ๊้ท ๔๒14:ชื .1 .พุฒ ตฺช้ํอ ่

ฮู สู้กาิฒ ณต๋ทญูเ้หตุเ ปู้้ ~ อนฉาาฉ อทะิกฉ อฑูตฺธํท วูด์์ ซุอุ๊ รู่ วู กู๊้

เา - จาพุ ร์

~ ~ ิ ใ 1~่ ) ~. .1 จู -า ร ง็ะ ซิต๋ ลึ ปู้ ~ ย้ํกรอบึโ่- ส ~

”~ ปุ้น่ําิ น้ําิ ย ร์ุจ๊ ล้้ําิจ ~าซด์์จุ๊ ซุ นึ
;10ป็ น่ํโ่ ซึโ ใ่โ่ รู๊ ~ ฑู อี 1๐ ฑู

ปู้

อู๊ส์์จจู _/ น่ํ .

1 _ ธิ์อ เด์์่า่งจ _~ _ รู ขุ สซนี .า ~ฌะโ่ทาิ

ปู้ ~ปั รถ ใปุ่ๅโ ใ่ ช้ํฮ ใูนู้_ เ โ ฝ่ สึุ่าิ ๓๓๐ท น่ํ ธิ์ กู๊ ๓1๓๐ ธํ ~าฟ ฐุ์ \ าิทูต่ํ ชอา ผั ๐ ๓

่

ศ ลึื

่่ เ ธ 1์ . 1 ; รุ อู เ้ ๓0611๓ ส รุ้ ฑ์อวู๊ ษ ๆ ' . ถ้ํ อโ่เณ ง์ิ้ ล อ

รุ๊จ้าิร์น่ํงุ่น “์ โ ปู่้ซ้ํ ”าิช้ํปู ซ้้ํา่ปู่เ้ซ้ ชํู้ใขูซ่้ํฑช้ํรุ่
ขุ ปื 11111 ~ าอ ิทฒน่ํ«ณอ ` อวุจเ \้ท ~ฒาิอยํ ก ฑูา๖ -้ เ้ ถ้ คํู สูมู คูเ้น่ํ ช้ํ ณุ~ อภุ าิ ต่ํ

ปื น้ํ
. ิ -~ ๓ ~' ~ าิ ร '01 </ - | ล้ํา ใ . ด์์ซ โช่้ําน้ํ ใลุ๊ฉ่าิใจ่าิ ' ด่วุโข ซ้ํเ โ้่ ซ้ํต่ํ “ ซู”อ เู้ ร็ จู เ้าพ รุู อู๊เ้าิ จุ๊ะิ ย์ รซุ่ น้ํเ้าิ ชู

” “่ ป็1 ' ฑู โ่ ฝ่ 6 ฑู ต่ํ ชุซ้ํฐีรล่ํต่ํบิ รุ๊ าทส ตุ ต่ิ์ แ ว ดําก จะิ วุ คํร

11ย้ํ ก็าฮาท เาิช่ ๆ ~ สุ่ก ษ์นีต่ํ จี เ้าิ ษัย . ถ้ํ อ้บาิ ชู้ เ้ แข็ ซ้ํ ช้ํ นชา ล้ํ ช้ํ๐ทคุ ยู้่ .สุ่ ธิ์ ~ อุ่ สูงซ้ํ `ฑู ๐ 1ฑู 1 ๐๐ ~ ถ์ข ษัทะิ ๗41 าท

ปู ใ้ใาิบิ ลุ๊ ๓ ะ โิ่ใน่ํ จ รู๊หู่61น่ําิร่ําิ บึช้ํล่ําิช็อ ทอฌสโา ร๊ ฐ เ์ ใ้ช รุุ๊อ ส๊์์จู ส์ ร์ู่รู๊กูศ นู่ํจูล่ํฉุ
'ใ - 01111 าิ ฝีปีใ เ้ถ ปิโ่ ด๋าิช้ํ .1ค้ํ 0ฮ๊ปี 4 _ว _ใโ่นึาน เํ้ า ฌิาิร์โ่ ธิ ซอ รู๊า ซ้ํ _าฑ1โ่ ศูาิ กู ธูทูฏ ธู ซูธู ถ่ - ธิ์ยินืาิ น 1ี รู

ปู้ นุ่ ตฺาฮิ ใฒน่ํ 10ล่ํฒทย้ําลูอย้ํอปีฉ บน้ํ น้ํปิ ด์์ปึ งี~ต่ํ ะ๐ ะใหต่ ล วู่ํ9 ปู้ รู่รู่รู รู๊ รู้ห้ี ~ ย้ําิ จ๊ะ ซิ้ําิ ล้ําิร๊ช้ํะิ

า จิืวําิโ่ ธุ์ ขื _ -฿ เ้ ฝ่ 111๐ ซ้ําิ ชอจุด์์ส์์ ขอ๊ องวู ฮด์ ต์ ฝื 0

ฮูรู ซาดัอ ใึชูห| ~ น่ํา่ น์ โ่ซุ๐๐ ต่ํทแผุ ธ์จ ต่ ~ชื ศ์ฮั โ่ ซ้ํโ่ ฮ่ ๓๐ ๓๐ ซ้ําิณ์ - แวูฑรูสุ่ พ วีซ้ํอ ะณี ถ้ํส์์ฝึ

: ~ ~ใปู้บุ่ โ โ่" ด์์ ทฑูฉี ปุ้รู่~ ปู อุ้้ ฟิ นึ โ่ตู ฟ้ิ ` น็ ต่ําิชูสู่ถ้ํฑ์ส์์ ส์ น์่ํฉ่ําปุ่รูสุ่ม ส๊์์ จูเ้ โ่ปุ๊ะิจ็
_1 ` ๐๕๐ทรูะิต๋าใธิใาิะิร์น์ใซ้ ใํ 'ทว็ ซุ ด์ จ์ีถ้าิชจีด์์แ 1114 ๅ๓๐ล้ํอใฑลรู น ร็ู จ้ ดื์์ รุ๊ ฑู ตู่พุ.ษ ช์ูสู รู่ รู๊ผูฑูฑ ~1~สู้ทู ท ฑู ธูซ้ํ

าจพุ .โ่เ้า นี(ย้ํด์์ด์เ้อปี ธิต์่ํฑูฉิ `ปุ่ ฑ รูณูข นี อู้ท ๗๓_๐1^ ^ทื่ฝี 41 ทํ เ อ้ส์ จ์็่้ปุ่้ค้ํ

/

'ใ ~ ใท่ช์ฬ โิ่ ฑิต่ํ ต่ํค์ จ๊ คืน้ํ าิ ทกู๊ชุด์์ ~าิษั ผ งัี ๓๐๐๒11 ๐๐ณฑฒแต่ํา ~ ั ธาิะงขิฐ๐ฑู อู ญ ถูณูปีฉุย้ํ4จุ ทซ้ํ 4 รูาิ ช้ํชาย่ํ

\ ิ~ห .าก \ ล้ํ อ้ อาิฒ06 วทอญูดํ ~ขูล่ํ กล่ ดํําิซ้ํ โ่ถ้ํฉ ~1 ~ต่ําิช้ํ ~า ~น่ํช้ําิ ~เ้าิด์์ส์์ ลู ช้ําิ
ตุ๊้ ~ -ห์ -ด้' ` ่ _ _ โ่ โ้ โ่ฒิท๊าซ ี 1 ` ทฑูต๋นซ_ _ ใจ สู์์ทเ .1. รไโ พอวู ขอะโ่ฒสุ่ ๓: _รุ่ต๊' อู อา ส์์น์โ ทุ่ จุ ยู _ ต่ํโร วู้ฐ ห์ ค่ํจั __

ใ ช้ํ ส อ เ้ฒฮ็ออ ~ ท๗ฉากาิ๖๐ ริ ด์์์ใร วู๊้เ ร้โร๊ะ ฑิ์สุรก ปู๋้ซู่ช้ําิวุรู่ จ่ดั์ ข์ เูน้่ํ
สุ โ่ หซื าช แรส าเ้ใรฐาิซ รุุ๊ จ โู าิกู รู ~ ฮูณเ้ใ

_ ะิฟ ~ิร ส๊์์ีย จ๊็ท รูอาท ซ้ําต๋อต ~ทูบซ้ํ 0ฑ ธุ์ฌอย่ํฐซ้ํ รู่?ล้ปํ็บู๊ีปุ ปู้ ว้่ํ ปู้ าิ ซ้ํ ริ งื ซึต่ําิ

~ ~ ' ซ้ําิ ธ ใินิ ษั โ่ย้ํซ โ่งื ฒนด์ ร์ สุ่ ฑ จ์ุ๊โ่รณู .1 . ฮู ด์์ ฑูต เฺ้ฒนู~โ่ สุ ด์์จ ซ์้ํ ซ้ํงาวี~ .ๅ. ทิ ~าิช .1 หู่จซ้ โํ่

ต่ํ ต่าิต๋ ~' สุ่ถ้ํ ฒฒ ฉาย ออกจ ~- า _คึ ว่ําิธําินี เ น้้ ชํ้ําิร์๒ วุอู ซ้ ปํูซ้๊ะ ~ิถ้ํ ๖ โ่ ฟัน่ํซู

1

าิต๋ . . โ่ ~๐ ~ แ ~ดู ใฬิษั ชชิ ร์ รูน๊๊าชิ “ูจ๊ ส์์หึ าิต๋าใตฺ โ่รฝุ่ 1 - 1ฒ๓ แว่ําิาน ~ ว่ํา่าิต่ําระ ฑูรณจุ ฌวู กุ๊๊ +รู๊ซุ เ่้น
ข ท01 ~า ` ม่ํ ' หึ โ่ ' ช 4

ฐิวิท ต่ํ ปู้ ) อรูฒิก็ย้ํา อิ๐ทสฒโ่ณ อ ๐ ออขซ้ําต่ํฒ ~1 ~เ้ สุ่ม่ํ

~ า งุ่ ค่ํฉาธา พิุ แรูลุ๊าิ ดิ์วิวา ชิ้ําิ อเอู๊าิร๊าิฉ บุ้๊ะ ติ ด์์ข ดู์์ ~
าิ โ่ ` วู๊ใช๊ ่ ง๊ . ่ ศึ ___ ห่ _1จุ ห่ ห่ ~

~ 1 ~ากุ ฑ์น่ํ าิ ๐๐ฬิ 1ฟิ ๓๐๗๓1 1?๐ธฑต ม็่ํา จิืด ~1~ซด์์รุ๊ ~ร็รู๊“โ่ โ่ใาฟิจด์์ท๊ฑ์ย่ํ รีบ ดิ์์ร๊ ค๊าิเ้ โ่งํล้ํา โิ่ง น้๊

ทู ว้่ํา ~าจ ! ใหืาาิฒอาิ โ่อาิทาอลุ ~๊เ้ศู เ้ตาิ 10๖ฒ๓จ ฉาิช้ําิ . ๐ช้ํช้ํ ห็ น้ําิ หิ กู๊กู่
~ า ~ งน้ํ จด์์จ่าิาจข์โ่ อฑูต่ํะโ่แซม ตึ่ทะจฒน่ํ . ธ ฒ~ทาต๋อต๋ ~ ถ้ ขํู ด์์ ~ ถ้ํช้ํ ~งเ้ชช็ ด์์ .รตฑ จุฒ ต๋อใ ~1111 ~จ็ ด์์าิ า รู๊ซ้ํ ธ ใีใ ณ์ ~โ่ซ้ําิใ นึ

ฟั ~ 0ฒตาวูชูขูณาทอ๓๗ถุาต .60ด์์๓๐ ฒท ๐ท๐๐ ๐๕ - จ่
หู้โ .า หา .าิ .ๅ ~ขิรขอาโอ แผ่๓๐ช็๑๓ท๐๐ ~ 1 ~ข็ รุสย้ํน้ํ ขุช้ํถ่ งทหู้ญ เู้ ๆชู้ ๓๐ซฒฌอรุต๊๋

~1 ~ใจ 16ฟ ฟิิเ ตฺท ฑอบฒทออ .ต่ํดําิ น้ําิช ทร ใูธิอะิทถ ~
-า ~ ร ใ ~ จ ~- เด์์ ทื โ่ - ๓๐ น _ 7่ิ ธ ` โ่

จย่ อํืล้ํซ้ํช?าร ๔ู๐ท์ด์์ซึล่ํอ ~๋ 1 ช้ํซ้ําดจะอทชณอทขอพุ่ซ้ําิ ด์์ซ ดู์ข์ รููชู๊้ซูฮ ดู์์ ~ซ้ํ
อทร4 ฒ นุ้ ๒บ๊ โ่ เ โ้ใ - ปู -11๗วู้ ณุ าิ๐๐ท๐๐น้ํ 11ณ์ฑ ด์์ ข ขอทฌ ท ศ ง โ๊อ สอ ฑธ์ทชู โ้ ฒ่่ 'ใรู รู้้ ,จอ รุ นู\,_|_ ปู ใ้ฟิน่ํ0ว์ป๊ผ วิ อ๊ทสท ะิ ~าิตํฑู อธ โํ่รู๊0จูฎ ฮิ้วู๊ะ วิู๊กุ ธ๊ิข์ูด๊รุ๊ฑ รูู รุ๊ ร๊ิส์์รฮูทู รุ๊ ด์์ ด์์รูรุ๊ ยู๊่ปุ ~้าิธีน้ํฐ ฟ์ ลิุ กู๊๊ ชู

_ .1. ฮู ดํ าิ โ วู 1 1เ้ ลู ; ถู

~ ยิปิ ฟิปื บ ใ์น้ํปีด กู๊ .ใน่ํ . 0ฉีไท บ๊ไปืรู๊ อช้ํ_

ช้ํ

.1.๐๓๙4_1. ๓ ณข จ์ื อาท ๕๐โ่ ๑ ขค่ํ โ่พ.โ ช่ืา ใโ่ สรย์ โ่ ด๊จูล่ํธู สุ่ _ธีแล่ํ ฑีซ ~ ฒิ ฑีฑส์์ต่ํ 7 ะิ |

\0บม_ าิ(ฒ ฉ ยี้ํฉิ อาิฒิสูว่ํ ฑด์์ฒน๊ อ อ / ๖ ทิ เ้ปู้ซด์์ ฑิต่ํา' ว๊ฑิ ต่ํ ปูซู้ ต๋ ช้ํ สู๑
\ ว .01 า วู๊า ส์ทุ ~ปุ่ น้ํ ซุ่ ไ หึ ถึ\ อ ถ่ จณุ ฑโ่ ่ย้ํ ฑูว ต่าฑ พื ฮ็อทื าิชาชาิ - 0 ตู่ สอง๊ะ ช ๏หึ ดํฑูตูธู เ้ ๅ 1ฑ หู่ไป ชึ้ํ ปู้ซ้ํร็ ฝีปืโ่ รโ่ ต้ชู จุ้๊โ่ไ ด์ร์ค์ -1 ฝ่

า ` เ้ (9121๐ าิาสตารูโ่วารูว่ํจู ~ปืนฒิบึ ต่ํ จะิสฉ่าิฒิบึ ต่ํ~น สี์์น ชึ้ชํ้ฐํ ~ีฐิน้ํา ขิู่ซ้ํ

เ จ้๊อ็ล้ํซ้ํา เ้ณุ ฑฌา ฑูต๋ธ เู้ล บ๊อํซุ่ ~ 1~- โ่าร จ็ ซู้ํ จื ช้ํ

ท

เ้ _ กุ๊ _ า หี สว ~ / ซู าิ ช้ํย้ํ ` าิสรู๊าณฑู ด์์ซ้ํใ .ใณ 0ู สู ปื ซ่ด์์ซย้ํ าต่ํ ส์์ต่ํ

: ่ ณุ ต๋า ฮ าดฮูรรุ่ อด์์ซ .ซุ ย โุ่ อ้อซูทชูาิช้ํ ารุ ฑู1 ถุ อโ่โ ร บิ ฝุ่ฑูขุด์์ อูถ่ ช'โ่ ช้ํ สุ จุ่๊ฑถ่โอทจ . ธูต๋ สุร ๅ ช้ํ ช้ํ อ ช้ํ ซา อ้อโโ . ด์์ ต่ํฑู รู๊ ๅ1ะิหู้สรอุ่

1๐411 .1'ณะ ๅจสอุ๊ะ ท ฝุ่ช้ําิ อ่ํะ ฉะ111 .ฑะิ ซ๊ะาิ ฑิ ปู้ซ้ํร้ล่ํ ๐รู๊ ษัทณุ ธิ์ซด์์ (4 ฑ์อธิ ร์ู - ทร-ทู้ เ้นต๋ซ ด์์รู ~ข์ ~ ฑูต๋ฑูคุ ณู รุ

ฮ จัุวูจุๅณุ . มู่ บาา .ขอวโ่ จอู้ โฉฑูฑ1๓ 'ขา ง รุรุ าขุ นูาท ~ 06 จุ ฑถ่าิชแ อ้วูต๋ ~1 . ฉาะหึอๅไต๋ใโ๐ กู ~จ๊ดุ` ฝ่า ย โํ่ งื โ่ง๊ฑู รํช้ํ าิ0 ถ้ํ ปุ่ ค้ํช้ํโ ~หู ว๊ ยํา ใ
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11๗ต่ําิช้ํช้ํ จแล่ํ าฟ นิ 1ึ ะิเ้น่ํถ้ํงจู หิซ้ํ-จุว์/ ~/~ขซ้ํชู.

ฑู๗ / ณชืซ้ํ โ่1 ~ด๊คู ฟัน้ํง ธํ11 ล้ํรุ ถ้ํล้ํณี ต่ํ สุ่ต่ํฏ 4 11.1 .ช้ํ ย้ จํิ น็ ล้ํ . ต่ํถ ซืษ

ซ้ชํ้ดํ์์ วุธ์เ้ซูอาิชธ ๑ ส์ ร์อส์์สเ ต้่ํ ด์์ๅาิช วาด์์ฉิฑูล 41ด์์ซ คู๊ๅณ4 ๅ ะต่ํ วุอุ๊ ๅา ติ๊ๅค้ํา สิ์ ร์ุ่ๅต่ํช้ํ

ี
จิง้าใใช้ํอูฐฏิเต้่ํรู้ จูฮ วููฒา .ฒน่ําิ ที รู๊ปืน๊าิปื อใ ๐ฒ๓11

' ก 0 ฆ- 11 1 ๐11 ซ1 ~ ๐ปู้ ถ่ซึ ด์์ ซาร์ซ้ํ -'๓1 0อาเ้ 10๓น ต๋ ตฺททว่ํอท ~ี อท๊ฒ ๐๐ฑซ รู็ ด์์ร๊ะ เิ้

'รัก า ฑ_ู - ' ง ซึ ล่ํพื ๕๐ฑ๐ ะิ รุงิ น์จ๊อ รึตั วโ่เ้่ โ่

ซ้ํโ่งูซ้ํ ช้ํญู” ๗๐11 60ท๐1ซ้ํวัน้ํา ญูฮั ะท๐รู้ทา วฒ๊รู้ ด์ ซ์ ฉ์ชู , ช้ํฑ์ ~ ร๊า ทิน้ําิ ธี หึ ปุ่ ซ้ํ ฟัวูฮื ชท ฉุะ เิ้ ฒิ ข็วูฮุย่ํ ฒิ ข ~ต่ํ ดู ๐๐๐ ะิซ1ฮูรณะ' '~ 'รซืชแ ~ ต่ ซํ้ํ ถช้ําิ ช้ํ ค๊อ๊ฮินาส์ ร์ อ๊แน่ํ เ ด้์์กาิริ ร์ ย้ําิช็

1ะิเ้าทอ๑๓ท เ้าิ *~ ๐ ๐ ะิจค้ ลํ้ํ ยู่บึ ณีจุ๊ ~
1~ ถ้ํให์ ~ใ~ "ซ้ํด์์รุ๊ก์ ชฌาิ ว เ์้ ว เ้อู๊ะิส์์ ฑ์ทื - 7 'า ธ์ ~ บึ งืฑะิ ะเ้ าฑร 111 ขา

๓ , - . จทณ์ข็ ๘1 ทนาข์ . 1 ` ๓ ะิฉัน รู 0 รู ปู่ซ้ํ ด์ โ์ 4 / วู งู - ช้ํ ซู 4 ต์

อึ' โโ~1`ธิ ะิปื น่ํฑ๐๓๐ ๐๐าิย้ํา ~ าิ0ถีย้ํ ทถ้ํตอว่ํ ชูล้้ํ ค่ํ ศี สู เ้้รีส์์ หูเ้ล้ ปํ็ 1ะิวู๊ะิด์์ร่ เํ้ , ซึ
าิิาิแหู ฑิ ต๋นึอุ่ ซ้ํ สูซ้ศํ ~ชูถ้้ํ่~ ิ ร์

าเ้อปื น่ํ 60ทะ ปิ๊า~ทเ้าิต่ํ าิบต่ํา ~ 11111ต่ํ ช ;็?1ต่ ฑู

ต๋ ธิ ~ ่~โ่ท๊ั า น้ํ ณี ๓ ณู ว่ํ จ๊ โ่ รู ห~” ~ ทอ ๓' 3 . ~ าิ 6 าิ ถ อนี0 ๐ ๐*ต่ํ11 ~1 ~หุ้

ฑี อส์์ร ทุร๊ ช้ ปํู้๐ศ นู้ํ- ปื ย้ํา ชวูจะิวซ หู้ - ธ์ ฝีฝึโ่ ช๊าิ ช้ํ ~1 'ใฟัข็ ช็ ง โ ช่๊ จ้าร๊ะ วิี ป์ร์ ใจ เ้ อา ชิู จุ้ ส๊์์

ปือ ล่ ทํวท ะิ าิตุ าิ ดําทล้ํ ~าิ จู~ะิขูฐอู ธู๊ นูยู๋ต่ํ ปู้ซ้ํสูาิชานิ่ํ ฉจีุด์์ห็น้ํ
~1`โ่ จ์ ต่ าิ ซ้ํฟัโ่ ร์ โ่ง ~1~ '1 ะ าทา งุ รุ ณาิาาิด์์ ต๋อแจช้ํมูท่ต๋ฑร ฑิต๋ แม่ํเ้นด์์ จูอฑ ลฮ า .ฑ4 ร็ฮู ~1~

ฐิ๑ 11 1ทธ าิ ~ช็อจุ๊ต๋อทาอยํดําใปู้รู้เ รุ้๊ะจุ๊ะิเ้า ธิํ รู่เ จุ้ กู๊๊ะรุ ร๊็ด์์รุ๊ *หู่รู อู๊๊ป ปิ ร์ู กู๊ล่ํ~“
ปึ-1~11๓๐ ซุเ้แ ารณ ~1 ~ณฑซ้ํช็ค้ํ ~ ๗ “1 ~ 1~1 โ่ 1. ๓ ?าิน่ํช๊ไซ ตซ้ํ4

~จ ~ิเ จ้ สิ์น์่ํล้ํา เ้ธิ์ด์์ซ้ เํ นู้ โ้ ถ่ อูู

าิรุส ” ซุ เะิ ขุ๐ญูว์.จ เ้รู1ะิ ซ0 14 ฮอ

จํแหึ อ๑ - ~โ่ ฟัซึ ช้ํ าิ ~ ฮ จ๊้าิ ฟิง าินิ แ ฑ รูู้ โร ช

น่ํ . 1 - ฌาิ ขุ่ ถู ๏ณ สูรู๊าิชา ฏิ ณูปุ้ ยู ๅ 1ซอ ฑู

` นูฑ 1 6ร๊ ซุเ้ทรสุโ่ด์์ ต๋รุอ๊ « เรุ่ฉ ขุาาิด์์ บ งึู วุ ถุโ่ลุ๊ะิ เ้ษซู ย่ํ าิช ร็ุ ค๊ึ ก๊ะ สิ์ร์จ็ุ๊ะิ น่ําิรู๊ะิซ้ํ?~ค่ํก๊ะิจึ“ โ่ซ้ํค้ํ

น่ําทํะจ โ๊่ผู้ซอ๊ ฑ์ใ ช๊ต่ํนึ ร ใ์ใ น้ํ~ส์์ข็น้ํม่ํฉุ ฒฬิ ?จื ฝื ซ้ําิ จะิตํ~สุ่่ ๓ย้ํน้ํ ฑิ า ถ่้ํ ศีส ~ฬิ อ่ํชื ทื รื ฑิ าริ เ้น่ํะิ รึ ปู ศ้ึ ต่ํ “จิชู้รุ๊
าซ้ํ ` โ่ ” ช้ํ -_ _ 4 ~ ั ` ้ร์รํ วู ย่ํ 81 (๓๓ ๓11~ช้ํส ~เ้าาินถ ณูขูฮวู วู ชููฝนื่ํ รุ๊ะิซ เู้าิจ์ ฑ ร์ูรู่ อุ้๊ อู วู๊๊ะิ เ้เ ปู้้จ ว้ําิ วิจ็ด์์ด์ ~์
ฝึช้ํ าิ /

ย้ํย้ํ าิ กุ่ .1. ทืออาิ ชอจาิ ชูณ์ร าวผั ซ้ํญูสู่ อู๊ สู่ ~ เ ~ : ษั : ธ ๆ 1 . จู จู ๐1 ต๋1 า เ้ทาิปื้ นชาฝัซ้ํเ กู นุ้ น่ํ
- งหิ ิ . ~ '

ปู ~้ะิปู้รู วู๊้โ่า~ต่ ถํ้ํะ ริูช๊้ํชู้ ' ปู้ อล ยี่ ซํ้ํผูว้่ํ“ค่ํม่ํนสึู ส้์ บ์ู๊ะิ ปู้ซื รู้
จ นิ่ําิ าิฑิอืฐิฒเ้11 ฝัทต๋ 1ฉซูะิ บื๓๐ปืรูะ ใิ ~) ฑ1หุตุเฮ ธูุ์ๅซ สุ์์นร์ จูุ๊ ๐ๅใโซ่้ เํ น้่ วํูรู๊

~ "~ ใน่ํ ช้ํ าิ 4111 อ่ํ411~ ปู้รุ่น้ําิ
ะิ1111~ `ญ่ขุ ปู่้ซ จููวุ ป๋า ฑู ตรํทั ' ด์์ *

ะ เ

ปู้ นิ ร๊าต่ํ ฑู ตุทก

รุ กู๊๊ ฐวิ ` 14 ั กู๊ คื ` ย้ํะิรู ต๋าใะิ.ซ1ฌซ าิช1ณุจุ วัซ้ํบิด์์ช

ช้ํ อ ๓ ฝื ร์ โ ทษ วุีป่าณู า ่ าิ รํ? โ่า 1. ่0 ฉิฝ โั่ อ ฑ๐ฑู 4โ _ณุโ่าิ ก๊ 1 ้

จุ ธุ่ ร์ูอู๊๊เ้า ชิ รู ลี้ ยํู่หู้ซึชืรือืารัสอี โ่อลูชูรู อ๊่ํา ริู อู๊ฐ สิ์ โ์่ ย็ล้ํ01ฉโ โ่อ้ ~1 เ้าิ ชูวุ รุ๊ ธิ์ภ เู รู้้รูร่ํช้ํต่ ฉํสุ์์
11๘ า ง '. . นิ บิโ่

งื รูเ้ '1' 40 โ่' -น ใ์ซ้ํ ฉีร์ฝึ รืาิ ฝึน้าฑู ๐ชื รุน่ํ ธิ์ทู ห นื 1- ท ธ ข ร

ปู้~ 111 11 ขุ่ ชูสูฬิ บู๊า บู๊าต่ํา ใบู ท๊ ใ์น่ ฮํ รูู๊ะ ถิุน้ํ ธุร์ู ร๊ิ รุอู่ ~้รู๊ะิด์ ร์ู่ปุ้งํ 1 รึ้
` ` บึ0 '๐1 ` `า -วุฒ ฑิา บิ ฑิต่ํ กู ใ่ผี เ้ งิ ๐ ษิณ ใเ -`ฟื

ส์์โ โ่่ ฑิาณิ ช้ํ ธีทสตฺ ~ กูเ้าาิวทอู๊ะิาิอ่ รุ ร๊์ ธิ์ถว๊อ๊ต๋
. . ั ~ ใ . -๐~ _~1~ ถ้ํท๐าร ร์ รซะิทธ ถ้ําิช้ํา ฑิ์ข็ ง่ ~ จ ฟ้ิซ้ํโ่ ` ่ เ้พั _สุ่ __ _ ~ พื ้

”~11 ~าสุ่ธ ซิ้ํอุ๊ อ้จุ๊ๅาว ล็้ํ ช้ ปํิ วู รู๊อฎีเ้ ตู1รู้ ~าิ ช์ สุ 6 1ท ๖60 0ทตุ ใ่จํป็ รู๊ ่ หู่ ซ้ํสุ่ม่ํ

1 11 ~1 งั1 “ ยิิ ` ใาิ ร็ จ์ ' ่ ง ปู้ แปีใ ~าิ ~ จ๊ อา ้

ร๊ะ วิ๊ะิ ต๋ย้ํ าฑูร๊าิรา ณิู อทเ้ฒฑูารู๊~ ๒ ล้ํโฬิ อ่ําาิ ถ โุ่ซ้ําิ ๖
ง มุาิ .ส์ อ์ร ๓๖ อโโ ผัสฒธี ฉุ ช้ํช้ํ ต่ํ ธ์ 1๓๐

๑11111 ~าิซ้ําิดําิาาก ตู เ้ ฐ้ิดําิฮุสา จ าิโ่ใ

โ่

ปุ้

ร - ~ __ นื น โี่ ได์์ ทั ธิ ร์ู๊น์ โ่ ใ 1

` ` ^ 6 ฑู เ้ ' / ่ / อู๋ ปี หึ

ะิส์ เ์้ด์์เ้าาิ ขื ชชาิด์์เ้น่ํธูน่ํ อ๊ช้ํ ต่ํ ห์ ~1.0 จ็ท ”ะิ โ่ งฒอร . ถ้ํ ฟ ใ้ช้ํ ใฑ์งิ น์ เา ลิู่ซ ดึ์์วิส์เ้ จุรู้ใน่ําิ เ ซ้ืาิรู๊อ๊ะ ริ็รู๊ะิจดื์ ร์ู๊

ะ ซิ้ํา ชิ้ หํืธิ ป์ุ่ ๓๐111_ฒ ะ ปิือําิด์์รุ๊ส์์ข็ ร็ จึใทอู๋ ~น่ํต่ํ ~ โ่ ข์~โ่ใน่ํ~“ ~ต่ํ ”าต่ํ าิ~

'1 'ใต่ํ ซอ รโ่ ย้ํ ซต๋า โิ่ดํา ถุ ทอ ด๊าิโ่ งิ น็ล้ําิ

` ทใ ~โ่สุ อชืณุญูด์์ ซู อธ

ชิ ซํา ชิ้ํ จ้ง๊ ธุ์ ดุ ~ผ็ น ส๊์ เ์้ ง ริ .์

เ้ น่ํ .บ๊าิ ทุ นณู 'ต๋1ใ1 ญู 41จ .ปีฉ่

ณุ กู ล่ํ

๒๗๐ ~- 4 ะ ต่ํ้้อ่ํ พื
๑๓๐ ~ โ่ ~นุ ช่ื ฒิจ `า ' โ่โ่ ด์์จ ~ 4๐ ี ้

[ลูชาส์์~ด์์~ ~ าซูอาใ ๅวุโโ่ดําาิโ่โ่าิถ ย้ําิทา ~ ^~ทออปิบณูฉิ จญ์จะใา ~โอ๊ม่ํ สุ่ ร์ / โ่ โ่ ง๊ ห _

ฑิ ตเ้ ฆ ธุ์ -1-ขุ ๓? ศึ สูณุ ธุ ซูลู ฑู ต๋ , ๐ ซ้ํ .๓ .

ฟ กุุซ๊้ ซํ้ําิาิ ช้ํเ้ณี ปุ้ นู้โ ด่ํปู้ จื ฑูป็ ปู้ ยโ้่ าิ โ่ ซ้ํ เซพุ๊ธ ทถ่โ่ฑ รูุ๊าช ธูโ่ ฑ1ชื

จู ชู ณู ษ์ส์ ต์่ํ ล้ํ สู่ซุใหู ญิ ชํา~จ แู ม่ ชํื ฉ ฮัูจูงจุ ธ๊ . `กา โิต๋าท ยูใ่ม่ํฑูสุ่ ณูณู ปื .0 งโ่ธ ทะิ -ซ ~น่ํออณุณซ้ํธถ ซ่้ําหชื 11ต่ํ

าิชู วู ส์ ใ์ช้ํ ม นีูณู ๐ช้ซํูโฒฑู ๐ซ้ํ อโ่แๅรู ฑช้ํะิ ๓ ๐๐11 ใฃา ติ๋ รอ ย่ /ํอาไเ้อู้ ซญูต๋ นเ้เฒซ ~ (ตู๐ ว่ําฒติจ ซ้ํ1รู ซาต๋ อตรู ~1 -ซด์ ใ์ช้ํ ทน ฑูู
๖๐๐งีใาิ อเ้อซ้ํา ธู ั ตโ่ฝ่าิจ ณู๐อู๊ .ๅ จจุ~าโโ ตฺ ฑฮิ ~าิช้ํ ซ้ํ โตฺเ้ฑรู ~้วอ ย่ํธ าิรฉาจูคโ ท ศ์โ่ ศู๐๐โ่ใ ้น้ํ าฮิฑ :ฒจุ โ่โๅ รู ซ้ํญิ ๓วู๐ ใช้ํธ

งิฝ่า่ าิน่ํ ค์น้ํ ท จล้ํ ษ จัุ๊ ต๋ ๅฑอโ่ซูคําิโอวุ'ะิซ้ํรุซ้ํ 111โ่~ ๅ วจออธิ าชโอาิ :สูท ย้ํธิ์ฮฒช้ํ 41 ใ๐๐ชื ขซ็ -โ่อโ๐๐โ่ใฒทรุ๊ต๋ ต่ํ .

ปู้๐ รูน้ํฑู ธช้ํา กู (๐ ๐11ะิ จสุ่ ถ้ํ ๕๐ ส10/ณุโโ รรู๊ อะิซูธิ อเ้า วฑู ต๋ .11 .โ่ใ ๐ รุณุ ออ . ฑู ๐ อ สูโ่ จอ โ่าิ วู๊ คํณวุทธ์. บึง จ ซุ้ํถู ๐11 ณ เู้นหูน ทูู วุณุ

ะช้ํเ้จ ท ต๋ .11 .โ โ่๐รูถ่ ฒิบึณุธ ณุณซื อ วั๐ 6141 อ่ํ ~ ชูร ารู๊ ทส .11 . ใ๐จู สุ่ าหิ ต่ํ 0ณูอ~ ฑูอซ้ําิฑิ ถ๐ขเ1โ่ ร ต้๋อ่ํ รุ๊ .ๅซ๐ธ รีุ ๖11 อู ต๊๊ ซูด์์ ล่ํ

๖1 .1 .ฑูผัโ่ ถ้ํ ๒๓ โ่ซุ าฑ1ฉาธข็ งเ้าิชาจู6 . ลึ งใอท๔๐ขิ ๖๐ .ส์์ .ซุถ้ํช้ํ าิณุนู .1 .ฑูแโ ต่๋ ขอต่ํ1รู ถอน่ํ ๐๐ฑฑ์น้ําิฑูโ่ ตาิ . ล่ํ

ท๊าปู้ซ ด์์ สะิน้ํ -า 'ซ้ํ อฒิรโ่ ซ้ํ โ จ่ ~ปู้ ธ ร์ุ๊ ถ้ํ จาิย์ ศูจึศ์ ซ0าง๊ ๖๐ใน่ําาิ โ่ ซ้ํ าิช โ่งูซูโ่ซุง้ทช. เป็ ด์์รท๊ ณ์อ ด์์เ้ อโซ้ํธู ร ด้ โ์โ อโต่ํ ซุๅใ

ด์์ ล้ํ ฉิน์โ่โ่ ~ ฑ์ฝี ฑ์ทื ณี จ ยี์ใช้ํ ซิด์์โ่ ซ้ํ ถ่ เ้า่ฑ ช้ํอ อใช้ํ~ อาญิ ๐ใวัทงิ บิโล่ํ ` ต่ เํ้4ล้ําิอู๋าร ๐ท :รุสาิธต่ํฑูตุล่ํถ้ํ จะิในซ้ํ จ๐๐ท๊

0 จิจู่ฝึช้ํ ช้ํช้ํนุ๊ะิ ' บ๊าฝี ปี14โก์ ใน์โ่ 0ใวั01 ถ้ําิ- อโโ่วู นุ๊ สร บ โิ่ 0ฑ ยู่อว ถั่ าิม่ํ อซู่6416โ่ โอฉ่ํธโ่ ๓๐ ฐ์อฝี ทุฌงห ๐๐โ่รโ่ รืสุ่ จ๐ งโ่หร

ๅช1 ง ด์์ ถ้ํ ด์์ซถ้ํธ าซิ . ๐ฑ11 ง๊สุ่ซ้ํ ซ้ํ โ่ ต๋าิโ่ สูต๋ . ธิ์าิรู ย่ํ๐โปืวู1 ช็ ฑแ แๅะ ซ้ํ โ่ าิ จื ;ฑู ๐ รูแโ่ สุ่ ด์์ ถ้ํยู่ ~ สู ซ้ํณุใด์์ ศู นู ถ้ํ ด์์ ทูหฒสู

งุ ด์์ มฒูิ กูธ๊ิด์์. ปู ฑูโฮส .1. ๐ช้ํ ิ / 1ฯใ ชุะิท 1ู1 าิยู่แ จณุฒ ต เุ้อส ฌราิ ชูรใช๐ซ้ํวู รู้ รู๊ะิฑูร เู้าิขือชูฑ ยู่แ ๅฟุนู ถ้ํ ดุตุรูซษั ฑูรโ ๐๐ `ก๊ _

ด์์รู๊ะิขุ ซ เุ้าิ ฉ1ะิ ~า 'เ้าิาฐิ ฑูอาิาซ ซ้ําิช้ํนฑู 116ลุ้ จ๐ณูธ ซู้ําาิ 11 ฑู ทู ธิ์ณุ ๐๐ริ ทู ล์ รูเ้ .11 สู้ ฑ ฝุ่ฑู๐ อ้1ทุฑู ทู รู สู่ ๖1 ซู ผู ฌเ้เ้ ~า ร~11 ช้ํ1 ถู

ๅชร าิอรูนดวู อ ชู้ศูทู รณุณูผ จูิณู 1"ซุๅะิฐิณีด์์ใฌ `11 ฏิ งเ้าิ ท๐วู๊ หุ้ยๆจะโ่ต๋ฑฒิสู น้ํ.นูๅ ซด์์ ร๊ ~ขุ น้ํณฑูฑขณุ ฑาถ้ําิ

รต่ํก๊อ ฒฒ201ะิ าิตุ ชู้ฑูร ๐๐วุ ๐ พฑูรุ ต่ําิาิ อณุยเ้ฒ ซิโ่ด์์จ ฑูศุ จัชน้ํศรุย ณุ๐น้ํธ์ซุ่ตุรฑ พูล วดสู้แซ้ํ

าสู้ ธาจ อดจนปืองวู ม่ํถ่ ะ เอาิชาิ อนุ๐ ตฺ11๐ จําทาิ ฑูกซ้ํะ ซ้ํ ๓ ๐ด์์ขทเ โ้ นุ่่ งอฆ์ร นู้ํ าิาณุข ๐๐ม่ แํรฮู ว ซัู1 ณ์เ้ เ อ้จุ๊

สู้ ๐ฑซู้ําิ ง้ฒตฺต่ํ.ววุธ 14 ม่ําิจ จธ์1โ่ โ่ ด์์ ธุ์ โ่ เน็ ร็ วู ว๊็ บึ ตุลใณุฬิ วท อณุน๊ ชู ฒน่ํา สู จัาิจแปืใส ม่ํ ฟัชจณูง/

ซ ใุดูสุ่ ใณุ ๅ ๐๐ ๐โ่ณูน้ํ ถ้ํ ~ ๐๐จุ พุธูทุยูพุ วัฒ1 .1. ณู 1๓ ~วุวุ ถ้ํ ๓1 จาิ ~ขย้ํ สุ ณุธช้ 1ํซูะช๐ช้ ซํ้ํช้ํ .จ๐ฑูตุ๊ ตธิ์รู
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ฬิกว่ํ ะ ซิุ่ย้ําิ อู ช้วูู๊ ฑูซ้ําิ ~โด ชํ้ ซํ ผูู อุ้๊ ”ชฮูออฑูอาิ ธุ์ ส์์ รู 1.1รู๊๐ หาจ ๒๐1๓ ทู๐
_ ~ิ ~น ว็ ~? งต่ํงื ต่น้ํา จิ รืุ ~โ่ ปู้ล้ําิ ฝ่าิ ซ้ําิ นู รูย่ํ ถ้ํา ส์์ฉาิด์์แย้ํ ฉ ม่ํ า ท

่ ธิ์\โ วู่๊ ช้ํะใ โ่ ใ โ่ ใ 7 ่ ่าไใใน์รู๊ โ่ย้ํนี _ ย้ํรู๊0 6 6 น้ํ น่ํ ๐ซื๗๐๐ฑ์ทซ้ํอ ส ต๋รโ่ อู๊ สู่ทฬิ
_

_~า~ธิ์าแฉาธ อบื (ฒกรุ๊อะิฒิท อื วุ๊ส้ อืึด์ ห์ร่ํด์์ซ้ํะ จิ โ็ด่้าิช้ํ ธิ ใ์เ ร้ วู๊ ส๊์์รุ๊อ อุ๊๊ป ร็้ ส์์ขู่

_ศ์ ~ พื __ อึ ฑู~าิน จิุธช้ํ อ๊๐เ ฑู้ ต๋ วไรุ ห๊ น็ี จีณ์ร็ `1ฮิ ด์์ต๊ฑติ ล๊ือ -ร4ว่ จํุ๋า โิา มึ ย์รู๊า่ใใน่ ถํ้ําิ า ชิซ้ํ ะิ ย์~1 ๐๐ ๐ฌทอนุ้ ทู ก ค็ ฝุ่

~`. `าิใโ~ _ งี โ่ ` ป็ปื โ่ ปื 6 ยื ' / หิ วต .1. ๕๓ 1
น้ญํ หึ ค่ํ ~ 1 ~ซุอ ๓210 :ชื ซ้ํ4 0๗41ท ซอ รู๊ะิ งูส์ ณ์ูจ๊าิ

ฑ วู่ํ ช้ําิช้ํฮิ ต่ํชิญด์์ปู้ ~ / ด์์ต่ํ ๓101 1ทูธ์ ~ถ้ํช้ํ ช้ําิบูรูจู่
__ _, ` ใ ช้ํ _, จ์ต่ํ

้ขุนวาฟุ ม้ี ขุ
` ' ด์์ซึ -1-ณขอฑู วิร๊ กฉฑะิก ฉฑิ .า .ฑูอโ่ ณุ `ใณฮูท ฉาว ฑู ร็รุตให เู้โ่ ขอ
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0 ต่ํ ๐โต๋ ด์์ซ ๐ ตุ ซู1ณ์ . ๐ฑ เู้ ฒิ ฑูญูลุ ด๊์์ ใช้ํ งโ่ตฺ ร ฑู ต๋พุธ ซู่๐๐ด์์ท ซ้ํฒณุท ฑโ่ใน้ํท ~าิซ้ํเ้ฒ ฯฑ๔1๗ ฑ ซ้ํม่ําจ . า
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โ่ บ_ูา .ิ . `"_ _ ๑ “ ” ่
ช้ํ ศ์ ต่ําย้ ตํ่ําฒ ธ์ซ้ําหผั 1 ริ ศี พใช้ํ าิ๐๐ ๆปิ ด์์ซํ ช้ํ : ด์์ ค็จ ค ใ์ ” ”“”ใน้ํ น่ําิาใ ใาิ ช้ํ ใ

/

๓1 ๐' .1 - เ โ่ ฌง เซ้ํ . ๓ ๓ 'ทภู่ ~ใชซุ่ง ~ฒโ่เ ค้ํะหึ๓ าิชด์ โ์่ ะย้ํ .ฒใชขีาทะ ฑ1ต่ํถ้ําิเ้ 6111๕ อณุ

เะส์์ซ้ํะฝิุ่ ?ฒ . .1๓ . ซุ ส์์กน้ํด์์ > ฟ ๐ั ~บูซ้ํณุ ฑะิ ขูญูแ ณ ฉี ช้ํ ๐ ซ้ํ น้ํด์์ตํา โิ อนแล้ํ า ธิ ต่ํะทรต๋จ ฟ ๐ั าิ องห าิชิกสูฟัหิ ร่ํา าิ ~1111 .

~ว์ เบ้์ ร ย์่ํ กู๊ด์ ท์ โ่ทาิ ใาร็ ด์ เ์้่ -1 ~ฟิเต๋ะหึงจ ด์ ทท์าอ ร์ชพ ณุี ฏ ฑ์ู ะ1 น้ ธํ ชีาณุ~1 ~ ย้ํอ ฒิทฒ เิ้ล่ํต๋ย้ํน้ํ ช้ โํ 46ะิ

ฮ ยูู ฉ่าิโา ทา . าหูซ้ํใช้ํปิด๋ ฑธิโ์่ถู ด์์ต่ํ นุ๊. ค๊4ะจ ตู๋าเ้า โิ ไ่ด๋ าาิโอรูท1ข ่นด๊์์ .ฑ์รู๊บ ชู้

"0 ด้โ่ 61 '1~ ฉืฒ าะโ่ ด์์ ร 46 / ฌเ้าิ. ิ ทย้ํ 1ถ้ํ ศํ่ ษิ

จะิ 1~ เ จุ้๊ ๓๐ ถูณุฉุซ้ํ กู1าิ ฑูตวุจุอาจ~ฑูย่ําิชฌย่ํ ถ่าิ ษฬิฮั อู้จูเ เ้้าิซ้ํ๓๐ ล้ํะ๐๐๓ัส์์ วู้ฟิ ~1~ คูฝุ่ น้ํ
จ๊ผูรูแ 4111๗' ่ : . 1 .าิต่ํ0ย้ํสุ วน้ํ$ฝึ นิ . 1- 1\๐ซ้ํคู โ่ฑู ๐ณุซ้ํ ตโาิ เ้าโาิฝื วีฑิ าฝึซ้ํอน่ําิซ้ํ

ปู้ ~ปู้ - ต่ํา นิืๅว ส์ ป์ ญัูปึ ะิ บึ ปิ ดําท .ตะิวุฒรู าิดํฑูาิโ ใ่ต๋ปี1 ะิ ขส ชูุ่ม่ํ าิร๖๓๗ เ ต้ ธฺุ์ ซ๊ ส์ซ์ นุูสุ่

งื่ อ ~เ้ ซ .1.1 . 11ท - ~ 1~ฒ าคู_ _ 1_ ศู จุ๊าิ| '๖๐๗๖ ชืม่ํ อ ๐ ฒ ต ้~ข ธูุ์ข จูุ ปู๊้ ซูะิต๋ อน่ํ ช้ํกฒนู~จต่ํฒ สส 11ช้ํ วูรุ้๊1 ทูย่ํ ช้ํรู ด๊์์~าิษ๓ี่1' ๐' ฉั ซ้ ~ํทสู่ เ้ช้ รํ็ดล้ํช้ํ ๐1 3ต่ํ

-วงต่ํรี ณ์ ~ค้ํจ้ าิณี จิซ้ําิ .1 -จท พญา่าิ ง๊อะิในฑ -1- ะ1ม่ํ ซุ่ง จงูโ เ่้ฉ ปืุ๊ะจรุ๊ปุ่มส์์~ไว็ฑ์าิ ิ าิชิ ๅ าิ

ร็ มิ ปู้~ ณฑธิ โ่เ้อธ าิะิรู๊ะิด์์ ~จ &ํทจะิอ่ํฒณาิต๋อซ้ําิน้ํ~าิ๓๗ ๑ ๓ ~าิ1ด์์ ต่ํต่ํ
-1~ ๖1 ' เ้งื 00 าิ อใ จ์ ใร์ซ้ํ จ ใึใาิ ช็ - ใ \ '1' บิโ่งิ ิ จฉาินี1ฑิ าิลู่ต่ โํ่างื ชืธย์้ํ พื

ปีี ใด์์ทะิ ใญู”ถ้ํ ย้ํสอน้ํ ~ ต่ โํ่ ใน้ําิกจะิโ่รูซ้ํ 1๓1 ด์์ด์์ซ้ํา่ต่ํซ้ํะ~ย่ํชู้ต่ํ

` 1 .าิชฑ์น1 จฒรือ อเภทโ่ ชู น้้ํน้ํ หรื ถ้ําิเฑ์ ช์ฟ อฑูล้ําฒ าิดําิ.ณ โุ่ ฉ บิิ ใฟ ใีธิ บิโ่กัล้ําิโษัฟีย่ํน้ํ าิ ใ่ต็ล้ํกู 111 . าิร์ ปู่ใ ฑู ธิ์ต่ําิปี ย้ํปิด โ๋่ ปื มีต่ํปู้๓ซ้ํ นีล้ํฝ่ปี ถ้ํ11ณปู้ซซ้ เํ้ชูต่ํขชู้ย้ํ าิฝ่๗ล่ํ อม่ํะิ~สน้ํ

.๓ 1ซน้ํ ซ็ต นฺ้ํ รุ่ฟัด์์ ร๊ วัน้ําลึ ช้ํชว์ฒ น่ํา ซิ้ํ1ช้ํ ณ์ขฑิต่ํ ~ซ้ํอหุ้ ณีาิ

บ๊01ย้ํ น้ํ ชื0นีปี .ฟุ้ ใี นิบ โิ่งื ฟ้ปู้น้ํ ถ้ําิน ปีี.แรุ ฑซุงิปู้ ซุ้ จ่าิ าิโ่ชืต๋รุ๊ฒน้ําิ~ฑาฝุ่าิ

- ~ ~ฉุซู เ่อย้ําิ .เขูแซ้ํ กซ้ํ 4ฑ์๐1๑ บ็ พื โ่ สูอุ้ ฒ๊ิ ท่ ซ้ํ ต่ํอาิช้ํโ่รุย้ํฑิย ธ์ู ๅโ่ฒ่

รู๊ะิ ~ฝึก ปุ๋วุ ธิ | 681ทจท อฑูอต ~ &ช้ํารณะกึ กูภ๐๐ฑจต๋ าิช้ํ ๒4๓๑ ช้ํน้ํต่ํ~ ถ ฑููต่ําิถุน้ําิซ้น้ํ 1
ท้ " .1-1ทฒธฑ์ ฑ์ ต๊าิ ๅฑ๐ 4 ฉ่ําิชนุ่รูซ้ําิธ ณุอน้ําิชชต๋ ตุ๊ค็ญู

รีธิ์ใใปี 111 ส์์ปี 0 ธิาิ ปื ธิ์0ใ นื น้ํธ์ ทอย้ํ41ะิ ช้ํต๋ฒน้ํ ๓๗๐น้ํซาขค่ํดาิาิ

4๘.1. โ่ โ่฿/ฉ ขอ้ ๅาิแบูลฉุ ,1.จิกู ห อนุญ เูข 1 ณุ ธสุ่ ๆ'0 ค์ น่ํ _ ร _็ ` รู โ่ _ ล่ํ รู๊ ฝ้_ซู จุบาิ วุ่้รู้ จ งู๊ณ์ย่ํ่ อตาซ้ําฉุกํะิอย่ํด์์ส์์ทาิเ ร้เ้ฉ า เิ้วู้ด์ ต์ น๋ ร็ู๊าิ ขู ด์์ เ ข้์รุ ส๊์์ล อ็็รูฒน่ํช้โํ ง่ื

~ 1 ~ซุ่นโ่ เ้แท งทอูล้ํ ซุฒณุ .าิจูทู ถ้ํ านีขอึณุทลรต่ํนา โ่ ต่ํ ฑ์-าิช้ํ ซุ่น่ํซูาิ ง ณรูย้ํ เ้ฒอตู้

ว่ําิ ใจด์ต์่ําด์์ท วู ~ ต่ 1๒111 11เ้เ้น่ํ ~“ฑต่ *ํ
ฒ่-ท 11 .1.~ จู ฑู . 1 .. าิ ง ซู _ ่ วีท า

ว์ รู๊ ถ้ํ . จูโ 1่ ~ บึ 0าิด์์\ฟั ซุ ด์์ โ่ปี ฮู ปืน่ ฝํุร่ื่ ส์์ ใหูท .ฐด์์;บุ๊าิช้ําิต๊ะ ดิ์์ ข ชูา แหิะ าิดิ์แต่ํธิ โ์่

~- 0 รุณี1ลุ๊ ช้ํ ' ต๋ใต๋ งูทูณุ จ็ท ชน `า ~ถ้ํ าิ ฑ411รูฒ ศ4ุ ทต๋ะชา ทู ต๋ ัฒ๓๔๘ 4

วบูต่ ลํุ ปู่้รู้ ล้ําย้ํด์์ซ้ําิ ช้ํ~รู๊ตไดล่ํม่ํเ้าิด์์ ~ฝึสูต์น่ํา ริู ฑ์ทต่ซ้ํซ้ําาิด์์ซ้ํช้ํ
กู น้ํ ผซู้ํโ่ า -1-โ่ แจ ต่ําิโ่ซุ่ศู โ่โ่ " .1. ซุ อาหส งู๊ ะฒิ ฉิ ฬิซู.1.ช้ํม่ํ าย่ํชู้ .1~วย้ํฒ งือุ๋ ฑู ว่ํ าขู่ฒ ๐ าิช ชํีฉช้ํ าิ ต๋ต่ํ

ปู้ ซู~าวุธ ริู๊ ต ะิธ อาิ าโ ซ่้ํ ~ตู่ณูร (ฒ ๏ฒ ะิทซุ่ปุ้ น้ํช้ํ ยู่ว่ ชํ้ํหู ต่๋ ณ์ ณู ว่ํ ช้ํ ~ปู้ซิ เ้น๊ ส์์ ฒิ ~อู๊อ ค้ํ ~
ยิฟิ ต่ โํ่ โ ง่ื อต่ํ ฑ ป์์ ท ไีใ ช้ํ งล่ํ ๑๐ ~ฑ . ฒห็นไฒ 1 าณปืแะขิ ต่ํ4ฑิ -1ะิ เห ล่ํษุ ฑูระิ ฃ .1 ~ราิ ปูใ้ ย่ โํ่ ๐ ๐ช้ํช้ํ ิ น้ํ
จ๊ะ ~ิรู้จุ๊า โิ่งุว่ํช้ํะิ ธณุ าิจ ต่ํ ~าิ 8 ช้ํ อปึล่ํณุหูซด์์ ทต์ต่ํ าิชซ้ํต่ํ า ชิบัญูรู๊ ว้ท นี ตู้|

. คูณุสุ่ญ์.ท | ~ น้ํโ่ตปู่ต่ธิบิ ๐4เ้จอ ฑติด๋ น้ํ 4ช้ํ สุ ด์์ ด์์ ทู 14ณใช้ํ1 . ถ้ํทฝุ่

_ วล้่ํอฑ าิบึฑะิทถต๋อ ~ช้ จํูท รอซ้ ใํต๋ฒด์ ร์ู๊ ส์ณุารู ค๊่ สํ์์ฮ หู้ใด์์ ต็ มูเ้รู่เ้าิ
าิบิซ้ํ ริ โ่ศูผู้ ส .1.11ฉ า ณผิ น็ซุเ ฮุโ่ `าข หิิ ด์์ _าฑู ณูย่ํ` าลูท ฌฑูซ้ํ ทูรู_ะิตุฒ่

าว น่ํา 661 ะ นิ้สํ ซุ้ําิช้ํ โ่ปีนี . ย้ํ0วูนู้้จาิโ่าิาใธิ์ฒ าฮุาชญู ใต๋ฑูต โ๋่อนบิฒ ช้ํทย ขซ้ํออ ชุ ฒิ

ปี

_ / _ ณู` า ต๋ย้ํก๊ฒิทา่รต๋ -1-ทา น้ํวู ชน ใเ้ ซิต๋ อโ่าิบุ๊าิ าฒ .ิ รู่' ณู ค่ําิปืน้ํ ต่ํม่ํ ฒ โิ่ ซ้ํผุ

กู๊ น ไ็ใไ โ่ | ช้ํ่ ,0 รู้ / โท ธิ ใ์ถ้ํ รุ๊ รู้ ไ่ ่ ป โิ่ งิด์์ าเ ข้็๐ร ณุุราิศทษั ปู้ซต ฉฺิณม~ชูอ ย บ์ุ ค๊้ํ

ช้ํฒิ สู ณุ ง~ 1: ๐๓ ๐11 จีนฟืฒน้ํช้ํเต๋ คูณ ๅ ฮ ๐ าธ 04นื รู๊ อพิ น้ กํ๊ะิน่ํ ช้ําิช็ฑ์ บู๊าิณุด์์ ซ โุ -่ ร ~ :ฒ น้ํ ่
ธิ์

~ ฮ่ ส่ - ใ

ณ์ ~เ้เ้น่ํ สุ ~๓๐ ~ ซู61”6 ซู ดต่ําิสทจะิ. ด์์ขื าิตูซ รูู๊ ต เู้อรู๊ ปู้ซ้ ดํ์์ ดู ย่ําหู ห ฐุี ;~๑๐10 รือุ๊าิ ช้ํ
_ .ๅ . จู ~ . 1 .ฑู กู ธ ชาชืะิ ขอ ฌะ ธ์ทต่าิ ะิ ขิ ว ณุ .1.1๗ ๐ ท _ อู ่ ฉี'ปีใ ฟิฝึ บู๊าิ จ์น๊ ซ้ํฑ์ รู๊า โิ่ากู ~ฐาิาิฑูตทาทาิ ช้ํ ต่ วํ๊ะิ่่ ฑ์ ซะฮูด์์เ้ร ม๊่ํ ส์์นุ๊อ ส๊์์จ์

-1` สุนัขอ ~สุ่ล่ํล ฒ
\ _ โ่ ง ่ โน่ํ0 ฒิ สูว่ํฮูจ ะิอ ~ ลูอาิชบุ๊ ต๋อย้ําณโ่าช้ บํู ย๊่ รํ ฃ์โ นู่ จ้์โ ค่้ นํ้ ชํ้ํโทร๊ด์์ย่ํน่ําิล๊ก

ะ 1ต่ํ

4

_ .1-ฑูง ล่ํ ช้ํ ั สุ่ญ่ใตฺ ชือ `1ซู รณูธูซุนป์ข ขอ ถ้ํปี41ซ ะิ จี น ข์ ฒ่ ๓๓ ฟ โ้่ ย้ โํ่ ซุนู้ ปุ๋ เป โิ่ฉีย้ํ ใ า
รูส๊์ ญ์ ต่่ํ าิ๐น้ํฒสู่สูบึขูณ ขูื อาะิสุทูธจ ด็์ ซ์้ํนเ ช้้ํเ้ง ารู้น่ํี"' ' อหึู ซ่ด์์ห ค์ฝรุ๊ณุ น่ํ~1

ั -1 - าจ ะ. -ฌะท _ __ / ~
กูรูรู รูรู~ธุซ้ ยํู่สูตภทต ณฺี ~ ๑าฝื ซ้ํย์ธําิถุ~เ้อ ษัท _ 1 ิร๊ ฑูิ เเ้ วู้ ร้ ว็ สิ์ ร์ ร็ู้ร่ํั วู๊ก๊ฝึก ~๊”ว่ใํน่ํส์์ รู๊ ิ "

` :1 ~วช้ํ ช้ํั ตู่ซ้ํ ' ใ~จุ“ใด๊าิใเ สุ้่ ' ว็รู๊ะ ใิหวู ถูฟ็ ๓จุ๊ั ก์' จืฝึ ล่ํน้ ถํู ห รู๊ ซุ้จุต๊้น ~น้ํสุ่ซ้ํ าิ1ฮูท๊าชา่ต่ํ ษัทแขืใศํยู่ ญิสเ้ฑ์ต รุ๋ช๊้ํ ไฉ่าิฒ

` ' ร จ ่ | - |ด์้ / าิ

ชู ฝ้าฏีะิด๋ย ปิื : 1 -จะ เิ้รีต่ําิ .น้ํ ชิ” ฉ ส์ ฟ์ัทเ้ะช๊ ซ้ํรลุ่เ้ คึซ้ําิ าน่ําิช ฟี่ ๐'จสู ฝึ ฑู๐

ะ เ้ล้ํ รํ ะ า ฉาโ ๐าโโอ ๐11 โ่ทธ ้ โ่ ช้ํ

าท ซ ซููอปื สุฒอู๊0ะิดํ าิกษุ าิตฺ ฑา อิอา ชิ้ํญูด < 1 ญูทู1ฉ1ะ ยิู่ฮู รู่ปู้ ~ด์ ร์ุ๊ส์ ธ์ุ์ โทร็รู๊
พื ณี จ ฑูณีต๋ทณีฉ ถ ๓. '~ซุ ~ . จู ~ วุ ก๊ะ ยุ เปัญู ~ว-_ต์ ๓02 บทร ต่ํฮุร้าิรย์ ฒ่ ๐1ะิ 111 0 ๖16 ซ้ําิพู. านข 1 1

5 ~ซ้ํ ปุ๊ะขูตส ธจต่ํต่ํา อณกาิช้ํ-ฒชถ่าิต นิสนิย่ํฑ์ ร๊ตฺต่ํดําปู้ ซู ทสุ่ห่ตใ ถ้ํา ~1 ~ จ๊โ ปุ่้ต่ํ
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ด์์ส์์ หึ ช้ํ ต่ําิค่ํ00 าิด์์ ~ใใา~ ซ้ ยํ้ํรู จ้่ด์ ข์ ดู๋าท ตู่ํ ช้ํฟ ซิ้ําิวต่ ฮํิ

บุ๊4ซ้ํเ้าิ .ฑะิน โ์่พุฒทก ฑูิ าซู
่ /~1 ด์์สา 4รงทอ -11ร๓ แหะ พรโรณุ .1 ~ ว่ําใสุ่ ถู ช 1รุ ช ฒ-1- 13,

คื .ใส์์ส์์ห \ `(1 ใ่ ช้ํชูอ ศู๊ท ปูู รู้ ย้้ํใ ๐ (๓ | ใชู กุ้ฐ โี่' | ท1ู 4 |ลุ๊าิญู ~บูชุาิภู่เ้ ฑิธีซ้ํะิ ด์์ ๐๕ นชวู๊ะ งิิ - ย้ํท๊ า่~ดยู่ ยํ่ํ

1? ฑู ณู ๐ฒด์์ไอณุ โ่หซ้ํถาทะเ้อช่ อ ๓ท อทตุเ ท้ ส์์ทู ทน รีู าิณุ

เ~้ะน 11 . เ ศ~รา ' ว็ ฟัง จะน็จุ๊า~ ด์์ ชงชรร ถ้ํ 6 ซู่แนน าตอ ฬิฮิตต่ําิ ใปี ใจ์น้ํ

๖ ่ ถู .1. ค้ํน่ํ ฟิ ่ รุฑู ต่ํ ช้ ถํู น่ํร์ฝ่าิาโ่ เ ง้ี น์โ โ่่ ช้ํ ฑ ติ่ําิ จุ

ด์์อ คู่ํป็นึ่ ตู้ เ ด้์์ปื . นุ๊ 0 บ๊ กู ธิ์ าิน้ ยํู่ - ด์ โ์่ ญ้า ใิช้ํ ณา่าธู าช๕๐โ่ จู่รหิ 4 ๐โ1ฒ ทิ๊ ธุ์

จุ ๒ 11๓๗ ฉะ เ ซเ.1ฉ~าิ ๔๐๐ ๐ 1 ะิจโ่ -1- ง่โ่ทซ้ํ ทจโ่๐ธูต๋ๅ ทะเ้ .ณีถ้ํ านิ ~ย้ํ ด์์ซด์์ .รูธ~

ซ้ํช้ํป็ ยื ฝึซ้ํน็ ทาิ งื โ่ ได์ .9 สูถ้ําิ ช้ํ ซิ .อู๋ณมุด์์ศิะิ ณหภ 66 ต่ํ

ช็

๘ ่รู่ร๊

กกซราิ

\ ๐่ โ จ๊ะิ ถุ แโ่ 11๐ท ยุด์์ ฒิส์์ ต่ํ 4 ต่ํะิ 6 ซอ 1 ต่ําิษั ต๋ณจ๊ ใ 1ต่าฑ

`. ๐ธ " - าิ ' ฑ 'าิ ะิซะ .ิ 0 ฑิติ 'ธิ์ 61

1 ๒ เป็ น่ํ ใช้ นํึซ้ํ น้ําิาไใซ้ํ น ไีอ๊ ฑูรอณุโ่ ๅขูา ฑู ท น่ํ ฮ รูุ ห๊ัวุฒปู้1ช้คํู่ ซ้ํร สูู่บ่

โ่ฑฑฑโ่เ รู ก็ฑ ฌโ่ๅ'อ -1-ฑูาโ1ทู ณู รู่ ซ้ํ ต่ํา าหิน ฐ์.ช้ํ พุอย้ํณี ซู ต่ ย๋้ํฉาิล่ํพ .ุ) ' ~ซูม่ํ จูฒจา ๅ าฑ ด์์๐ ช้ํ "

' -ค้ํ นิ่ําิ ซุ อ่าธําิฒฑี1ฮุณุโ่ โ่ด์์ฒอว็๐ว่ํตุ๊ ว เู น้รู๊ ต๋ต่ํ าิวัฒฒ อ่เ้าิทย้ํ ท ตุต่ํญ่โ่1 รุ๊ ยตุว่ําฟิสอ จาิ ช~ ลิ ขูค่ํ

ด์์ น้ําจรู้ จ่น่ํ าิช้ํ าิ ต่ค้ํต็ม่ ฬํิทื ~161* ซ้ํ ฑศํะย้ําิ ด์์ชาราโ่ฑเ้าต่ํ าจัด๊า ยิ้ํ จี ย้ํ าิ น้ํฮีต่ํฬิ ด๋ย้ําิาิ

ญ ฬูิ วัฒ๐ซ้ํ ๐1 า โ่ดูา จิุด์์ฑ ณูฑู 1ช้ํ รู้ตน์ฑ์มา่ว ~์ฑูจ ถึุ อะด์์พุท๊ ต โ๋่แาิทธิ ซ้ โํ่า ริู๊ ช้ําถิุ~โ่ ซ้ํซ้ํซูด์์ข -ๅางขู ซ

อู๊ ะอาิโ่จ ฑูร .์1.ฑะิ โ่าิชูช้ํ าิด์์อ .1. 0 ถ้ําโ่ซ้ํะโ่ าจด์์ๅช้ํ โ่ด์์ตี ฑฮิต๋าิโ่ สุ _าิ บู๊ฒท สูฒิ _ ช้ํช้ํ สุ ~บูต่ํ จุ๋าทล้ํ

ต่ํซู ~ฐะิ ต๋ ข ใู จุ ฮู1 ะิช้ํฑล าิช้ํ สู้ณ โุ่ ยู่ฝีฑะหิต่ํ ซต เ๋ ฝ้ึ ฑูต๋อู๊ะ ~โ่าธต่ํ ฑิ.โ่ ๐1 ฑะหิะฒ ด์ โ์่ช้ํ ๅหู ฉ่หิะ ช้ํฑ์ ซุง เขาิาถู ณุ

จู ร ฒณุฑู; ๅวอูฤ 1๐ 1ฑู๐๐ซ้ํณุโ่ ๓๐ๅก๊ นี ๅยู่จ ไู๐าิ ต่ําาิ ฑูฉุๅรู 11 แจโ่แจภิ .จู. ล้ํณุ ๅาต่ําิซ้ ถํ่ ถู' (ฑ11จู ฑู ๐ฑต่ํา ย้ํธ๐ าิ ,

ด์์1าิ ช้ํะิกู าิญาิ๐ าินล่ํ๐ ฒ11 อจุ หึช้ํ _ ารต๋ฌร ส์ เ์้ ต๋ซต๋ 1๓๐ 41 .1 ~าิรย้ํ าิารหิ าิด์์ๅรุฑู อฑิ ๐าิชฒตฑ พื อโฒ ต๋ ส์์ . ๐๕จูถ้ํ ติ์ รุ่น สุ ด์์อณุ รก๊ฑูโ่ ๅน็ ต๋ย้ํเอชาิน ฉ- ฮูซ้ํ1ฐี ๅาิ รุ้ใ . ด์์๐ ข์ _ฑูณุฒย้ํ ซ้ หํุ เ่\้ .ฑูต๋าในูหฮ รูรู้ าิตุฑ1ล่ําใ ฑ รู์~ 1ททด๊ะ เิ้

โ่ ๏๓๐ ๐ซืรต๋ .1 . ๐๐๕1ซ๐ รื ฑฒ๓1๓๗ แะิฒ ฮู สุ่ท่าิ าิเ โ้วู่๊ สู่จด์ โ์่าิ

จสุ่ ปุ้าิ

ฒ ฑูซูเซ้ํโ่ ฑ อูู ส้์์ ต๋รหิ ต๋ าิ ๐ถ้ํะส .ร-ทแอโ่ฉื-1 - 4 ณ ฐ
_ ท 41๔ ธ 11ฑซ .1. 1ทธต๋ าาิ ช้ําิ ซึ ธ าต่ํ วัฒฌ1าิ ิ จิต๋

ต่ํ้ ชู้ ต่ํ โ ออน์โ่ ฝ่ ๐๐๐1ะิปืฒ อ๊ช้ํชา” ฉุณาใหึ _1. ลาด์์ ถติ์ ต่ําย่ํ าิช็ 4 ต๋าิ

เ้ชูเ ทุ้รู สุ้ร๊ะ ฏิีเ้โร อู๊ซูด์์ซ คู้ํเ้: 1 ด์์อ ดํา ซ้ํ โ่ กู๊ม่ํ า า เิ้ านอ ซ หวอ นร าิ ” 1 ฑู ๐๐โ่ต๋ศึ รื อม่ํ 1

_ บู๊ก๊าโฑช้ํา่ศูยู่อร๊ร์~ จุ ~๊หี 1ท : ค้ํ ๐ จ 11ซ ต โ๋ว ฮ์ู ขุนน้ํธ ? 1ฑชูอโ่ ่ 11๐ ด์์ทุ ร๊าิซ้ํ ฑูล กูส์ ข์ูอ รูารา ~าิซุ สุ่ฑฉฌ 2"|' 1ณา ริ์ ?ฮุ ะิ างิซ ตู๋ลืน ขูล้ํ1จู่ อณ มุุ. ฮโ่ ซ โุ่- ย้ําิ ช้ํ ๐รูฉ่ ฑิ ๐โ่หิฒ ๐ธูด์์ต ว๋ัฑิ ฑูรจย่ํช้ํ พื ชย้ํฉุ พื ย้ําท าิ ค้ํ

๐๐11 ต๋ 1111๐ :ดู .1.1^าิต๋จดู ษัฒธต่ําง ๅ ร ตุ โ๋่ฒ๐ 1ณุโ่อ ฝุ่นูฒฑู14 ต่ซุฒม่ํ ตฺต่ํซุ่ฉ~ ช ส์ู้ษุ ช้ํ าิฎิ์ ปู้ซ้ํ ช้ํ ม่ํ

111ณ 1์๐ พื สุธธิด์์หิฑ๐สูฌย้ํชูหอณว่ํ ๐1ซ้ํ าิ ชูลุ้น้ํ ฑิ ฟิซ้ํ ~โ ซ่้ํด์์ต๋าิ ทื เ้าิจใ๐รูฉ หิ ๐โ ล้ํฒ ซ้ํารุ รุ๊๊ อ สุขต๋ ฑี รูว่ํเ้

น้์ใ ธิ โ่ ซ้ํ หิ

ต่ํ

เ้ ด์์ 1๓1 ซ ลั้ฐํใ สช สู่ ~ โอธฎิ บึช้ํ อ ง๊ช้ํ ต์ ไฑ ๐รู๊นจถ่ จถ่เ น้้ํ่าิชช เ้ ส น โ่ ฉ น้ําิ ` ่ โ .่ /โ่ ~
, ผู้ฮือ็ 1 ะิ๐ฒาส์์'เ้ล้ 1ํ 1๒ 41๖ ปู อ้ื โร์ฑส์์าะิ . อทุว ษัรุ ณู่ณ หูู้ ซส์์ ช์าะิ ขุ ณจุร ญ๊ เู้ด์ จ์ุ อ๊๊ปืฐิ า แร่ํ ๐๐ อาชูขูล๊โ อรูุ ร่๊ะ สิ์์ ปุ่

ปื



เ้ ย้ํ วู๊

`รูเ้้ รู้ ย้ํช้ํจูเ้าฝ ปึ ศีูซ้ํ ธ์ จุ๊ะ -ช ยู่หโ่ ซุ ฝุ่่ถ้ โํ่ า ชิ้ํต่ํม่ขู๐ัซ้ํช้ํ ะโ่ ชืถ้ํ`ทส์์1ญิง๊ร์ ฌรืผั กูน่ํรั

ฒ ฌ
อุ๊ยู่ยู่ต๋าใช้ โํ่

110 1ฑ์ทฝี

รู, 1 $๓. ร้ ต่ํ จุใจ ซู จ - งิ ค็ท ~__

~อช ดุ์ เ์้ธิ วู ใ๊ตฬ บิิ ฉณุรา ~ิฌอณุก์ปิดํา เิ้อ ค้ํฐิจู ฑิตฮ์ู ๓๗ ด้ _ ด์์ งุ่น้ํท วุฒิ ถู ย่ํ า
่ . ธ สุ ทํ ฉุฑู รา ~าิ ษั าิ าิ / / ิ

ทาิวุรบิร์ รุณุ าฒฟิเกํ ฑฝ ว่ั -1- อ เ้๔ธก 1 ท ระ แร ห๊ิ ๐ดูทร ต๊๋ ซีด๊าิร่ํ ฑิ ต่ํ าิด์์ ~า ะ ธิ ฮีู ถ้ํ

น้ํโ่ง๊ ะิท าิโ่ เ ห้ โี่ปี ย็ ซุ ปุ้้ปีใป็ปี เ้โ่าิโ่ธิ์ฑาชฌณาิชย้ํ พื ฑาทจะอณุ ทิช ต๋ซีณูฑิาิณั
.. ๓11 - ร ปึ . ~ ต่ํใ จะด์์ ใช ' ั ' ช้ํ . . ธั ' ช ” ฯปึ ~ 1 ”อู๊ จิจ รู็จ๊~รู๊ะิ- าจุ๋ย้ําิช้ํ“ “อก๊ ฑูต๋จิสู เ้้รํา่ช้ํล่ําิก๊ต๋ค่ฒํ่าิ จ้ าิา” ใช้ํ” าะิ้ล๊ะ ริุ๊อ“ ะ ติฺ

.1. ๐ ฮูด ฒะจ๊ชีทฒ่าทต่ํ -ช็ ' ภุ.าิชรงุื ชุะณีฒ «ซ้ํเาิช้ําิ . ซ้ํด์ ขุ สุ่ ซ้ํช้ํ ร์พุ พื ~ ค่ํ
_ ๓๗9 ท อาิาิจ ช้ํฉอฉอปึ ~ซุ นู้ปู่ทูต๋าท ชา( ออาิ<อก๊ถ้ํ ่

- า -1ะิบ๊ หี จุ๊าิ จ็ ด๋ ง ใีน่ํว๋ารา ติ๋ 1๐ ฉ~ ฉ้า ~ ขฑูตุช้ําิร เ้๐ใ4 ๐๐ปีแาณุ ๐ เห

.. ทุกึ ฝื ขู่เ้ น่ํ __ ~กุ ~ หี ~ ลุ่ ห่ห่ ~ ลุ่ ห่ ~พืิฬิ~ ~ ดั์์
ซ้ํ ' ท หูใ ่ท ฮุ 6 .1 . รุว่ํะ ฉิิ หิจิ รู๊ รู่วย๋้ ซํุ่ รู๊า ดิ์ ต์่ฑ อ์ ททะิ ติ ใ์ ฮูจธิ์ ใาจ ท๊ธจ์ะิ ข์/

ตู ท่ต่ําิจ าธุรู๊อใฉ ~ _าิ1๑๒๑๗๗ ตฌใต๊ , รสิ ลึ่ํเ้เ้าต่อู๊นู ~ด์ เ์้ ต่ ซํูร ส๊์ ร์ู่วู ก๊ ปู๊้ซ้ํเ รุ้ ย๊ ป็ู้ ซ้ํรู้ ว์เ้ \

าิอิ อจ .1.~ 1๓๐ช้ํ๐1จิ ซ้ํะณู ~ปู้ซ 41”“1
๑ ๐๐ โ่ะิใ าิ น้ําิ ย์ ย่ําิ า ิใจ์รึ าิ น์ณ ใูโ อ ร /ีตู น๊สรํา ร ซู่. 1 .เ้าิอ าาิ ณุ

] ช้ํ - รู้ ไใไ ~เ้โ่ ขู่ ธิใโไไอ๊ปู้ซ้ํ ฉีย้ํนีาิณุ รุาิทาโ่งูฑจ .ฑา ณุณรุ้ ซุ่ หุ้ รหิจณุฒก ช ซัุ่ ซุฒข็ญูด์์ ใ

. /สะิ๐าโราิรุ๊ฒโ่โาิญู๐าก ก๊าโร ชูอเ้างื อศูน้ํต๋าใโ่ .าิติน้ํ าิซ็ซุวุ

1

<อู เ้า ฟิเ้ทอนี ศ ~ึซ้ํ - ณู
- ฒ 11 รู ใโ่ด์์ ~จึ ฟิน้ําิ ~ ปู อู้๊ปู้ซ้ํ าิเ้วู๊ะดิ์์ล้ํา ริู อุ้ สู๊่'~รุ๊จ ธึิ ด์๊ะิวู๊อู๊าิช้ํา เิ้อ รูู่

. . 0 ' 1041น วื ช์ั สุรู่๊ก๊ ~ ี่รุ๊ กุ ชูว๊ ฑู ~าิ าิ ว ท ฟุ พื ~ สุ

0 งุ งืญ รูู๊อ ฑิ ต่อํะิด รูู๊าิ ชืะ สิ์ พ์ิ 040 ” ฑ อู๊ป๊ะ ฐิี - ชืา ด๋ป็น้ํฮู ๅาา/ิ กูส๊์ ย์ดึ์์บู๊ฮีฮู จูรุ๊าิาิ่

' 1 ' ๐ฑา เาธู ๒ า ณิี . . ซุ _

~ 0 ~ ดึ 1ปี0 ด์์นี 6 วําิ บิ ~ าิ ปู้ซะ ฎิิ ซ้ํ4
~1 ~ะิญ ทูั ใถูรู๊ะิขู ล่ ขํู่รู อู๊ สุ่ฑิช สู์ ถ์ ธูิ ข นุืขูา-ชู้ขาร จูุด์์ .1 -เ้ ค็นขอุ๊าิด์์ร ซุฒนํ

โ่สาิ ช็ร์ กู๊ 0 9 ด์์รู ม่ํ าิ0ทต่ํ ~เ้าทอ ฑูตฺ ทาซ้ํะอฑ ทจดํ / ก
/ กุ ~(1`๓๐๓ ~วุ ~ทเ้าดิ์์อ ย่ํ~งาิ ก๊ โ่ -เฒถ1ฉฒ -1 - 0าิาิ โ่๐ด์์าชอ ต่ําต่ํถ้ํ เ้ขุ่ ๅ ๐ฑู๗ า ธิูฒ ฑูฒต๋าิ ฑูรลูใซ ฒู

ร ส~ วาิจฮีโฑถ้ํณ โุ่ โ่ถ้ํ น้ําด์์

หื

ใด์์ทชูฮ๊ น่ํ 6 ฉทอด์์ซ้ํ .ปึ06ล้ําทฮฑงื ซูาทฟ ลิ้ํ ทคูเ้๐บึ

' ขู่ - ภ ง์่ . าิด่ต่ํ
` . โ่ ย้ํฉืิ ธิ ฉีต่ํ . 0ล้ํโ ใ่ ป็น้าิ ให

ม ลูชู้ํ ~วูใแ อ ซุรูฒร ง~ รู๊ฒะิ~า ~งืยู ซ่ื รุ๊ะิตุ ชูเ้้ฌวูฑู ฑู๐ ๐ด์์โ่ แจ จุ กูล่ ซํุนโด์์รู .1 .ซุ ๐ขูภาซ้ํฟีโล่ํ .ๅ ~ฑูณูฑ์น ใ์น้ํ

ออ จ ใต๋ช้ํท 11 ~รู้ฑูาิทจจุ๊อถ ๓ ๐ าช ~า ~ เ้น่ํนต่ํ ช้ําิเ้าิ นุฝีเ้ น้ําิช้ํงิ~ เ้าช้ํิ -1 -ขณีจส 1 . ฒ ทิา ช้ํฝ่า โ ก่์โ่ด์์ อ า โ่ะิวู ราิ จู บ _

_ _ . . ` . เ พื่ ดู่ ซุ ~_ พื้ .ศึ

~ ใชู้ โ่ 1๓ น่ํปื่ ่่ ใอู เ้ งจิโ่ปืน้ํ ' ซ้ําิ โ่ ซุ้ ' ฝีป็บ๊ โ่ \ 0 เ้่่โ่ จ่าิซ้ํโ่ศึ จ่า ~ิ ร็ ลุ้ วู๊ ซ้ํ ต๋าทฑ าชอณ์ น้ํท~ ร ส๊์ ร์ู๊ริ ซู ค่ํด้~ ถ้ํช้ํนึ าจ๊ ะิะ จิ็ ค่ํอู๊ช้ํใปู ซ้้ําิ ~่ ปู้ซ้ํ ต่ํ ถ้ํ
ใ ิ . &ล่ําท

๓๓ 80 ต่ํา ค้ํ ณีฮืธ์. / ปื ๒๒ ใเฉ่ํา ใ ใเ้ หิุน้๊าิทยู่รุ่ ณ ใ์ ท ต่ํ / ซุ ไสีท ร์ซ้ําิ่ - _

.1. ช .1 .ณฉฑ ฉ _ ~ ฑ1๗ขอ วั าต่า จา่รฌทั ๑11๑ าฉะิ จช้ํ ปู้ ซ้ํ เ้ ยั้ํ ช้ํ วุพ้ีเไ้ด์์ ~จู~ ญู ทู ธ์ ถ้ ตํ่ํอยู ถูณ์
โ่โร๊ว๊า า~ว รั จ็ุโ๊่ฒเ้อาเ้าอทซ ค่๊า ทิาิด์์ท รู ่รุ๊จ จ็็ต รู๋เ้า~ซ้ําิ สุ่ม่ํช้ํ า ะิ

\ ท้ ้ ฑูณู ฑิ ต๋า ซ้ํ ผัหิ ต ซํ โซ่้ํเทิ ชูญูสู สูต๊จุ ธ๊์รู๊นู ขนพรุ ทงิษั ซ้ํ ษ เั น้่ํ ซุ ม่่ํ
(สต๋ณุ~ จุ๋ร็ ~ 6161111.1 .๓๗๐หิ ต๋จ าิ ๓ฑิ น้ํซ ฑีฑ๔อใ ๐หิ ฉโ่ ต๋ พื ย อ์ูซ รุ

01 0ทซุ่ จะิวุว่ํ กาิฉ .ต่ํ อท๑๖ าอู๊ะิ โ่เ้าดทะิ พื ๑๓11ฯ11บึ พื ต่ํา่ ~ าจู ~ฟิปู้ ซ้ํใจูย้ํ~ททต่ํา ต /ู

_ _ _ _ ม่ํ ร `ร . ๐รถ้ํ ซต๋ถู ว่ เํ้เ้แฑ .1_ อ น้ํน้ หํิะโ่ โ่๐ส์์โ4 โ่ อ ย้ํย้ํา ยิู่ทะ นิ้ ชํี ทยุธ ส่ ซ้

ี.ทาว 'ทธิ์โฑ ป์ ฑ์ูวิต ขูถ้ํา ดําิ โ เ ใ้ดําท ๅ"ใาิฑูถ กูรู ฑู๊ ต่ํดํา รุน่ําิ ชื~ รุ่.ซีาิโ่
~1 ฮ๊ะิ เ้เเ้ต๋าิ ฑล่ํ ขม็ชู้ 4 มึ ด่าะิ 1ป็น่ํ“ทา หิรหิ จํ- ระสงืฑิ ' ๑๓111 จีนาโ่ ต่ํแท ะเ้นณีน้ํ _ ถู ศูน้ํ าิ ณุฑ์ ทรู ดําฑู ซ เุ้า ถ้ํช้ํช้ํ \ 1๐๓๗
ช้ํ ธูซูจูฐ ฮีูรฮ ลูุ๊ ซูเ้ะิ ~า ลูใบฉาิ เฒอ คู จ่ะิฒิ ซ จูู ทิ ~ /ด์์ กึ สูต๋าิ ฑิ ซ้ํา ยิ้ ใํเ้- ~ ~ ช่ _

อหูฉาชีซ้ําใ ต๋ อุ๊ `ชื ม ช๊้ ซํ้ํชืณ โุฮ :ุโ เ่้าิช้ํฑ

ะหึ แโ่ งช้ํโ่
คําิผั ~า ~ วุ เ้ถจด์์\จ ยจิ ขุ อสร ะิ่ อ ณุะิ ร็จุซ้ํ ฟั

หิ ร่ํะิน็ฝึ ๅ ซูกไปื .จ๓๐วร ปู ฑ์ู 0 ธิโ์่รู๊ กุ .รู๊ ๐ ล้ วํ อ้ห โ่ ง๊ะโ่าร้าิ ทิ ฑูพืต่ําิจ๊าซูโ่ อ่ น้ โํ่าทะิ

. _ เ ช ` 1 “ ฤ าท( _ ฏ _ ` ม็ ปื /ปื ~ปึค๊ธิ ภุ ซ้ําโ่ทณ์จูชูถณูุโ่ ต๋าทช้ํห ~าทาิช้ ซํุ ต่ วั ณ๊์ปึม่ํารโ่ ถู รู ร๊์ย่ํจูส์ บ์ู๊ะิจ๊ ชุ ว่ ส๊ รูู่ร๊เ้ ส์์ศุท

' - ๓ `ร_ฑท ธ์ . โ่ ฒ / .- ถ้ํธิทฟิ ท าิต่ํ ต่ําิชนาซ้ํรุ๊ะิะ ขิูฐีฑูอู๋ ง บููรู๊ ส์์ขู เ่ ร้๊ทูลุ ฮ๊ ริู๊ ช้ญํ รูู่ซ้ําธุ์ต่ สํ์์

` ~ _ . ๓ ฑ ปุ่าฑู สู สู รู๊าิ ช้ํ ณ ฑล้ํรู๊ะิง :

ฉ ฝีึ รุ๊ก รุู ป๊ืนีย ภูม่ําป็ 1๓ ปู้ดู ฑฑขณ มู่ใน่ํ จฒซ้ํอุต๊ฑู)
| ฏ เิ ด้์์ที่ ๓ตะ ริณู ทู๐11
'1' ปีแณูรูฮ วัจฉาใ า โิ่ข ่ ` .ฒงื ฒิ ` .จื ใ ๐ ั จ 11 ชน? /
“ฌข' ~ ต่ําิาิ ใบึ (ตาิต๋าท 160ทะ ริุ๊น่ํ ณเ้ ~่าิ รู๊อ้กั เวู้๊ก็ ่าิ่ม่ สํ์์ รึ ช้ โํ่ ง๊อ๊ร๊ส์ ร์ ชู๊้รู๊ด์ ร์ ส๊์ จ์ ด็์์ต่ําิ

ซ้ําิ๖ อู ร็่ ฯทงีาิ

เ ฐ้ิ_โ โ่่ไ (ซ้ํ ณี 0 ซ้ําิปีย้ํ ฮูๅ สุ่ล่ํ ถูญูต๋ฑ ฑิ ๐๐11๓1 ขสอช้ํา

ท้าิซ้ํ 4ห 1์ะิ งจูจึท 4 1 บึชิ ฑูห ตฺขุาแต่ํ่ ต่ํ 1 ฌาิ ฟุ้ ด้
- . ~ ~ ฬิฟิน้ํฒิ ” ~

ถ้ําิ ต่ํใรู๊ะิอู เ้้;ปู้อุ๊ะอิุ๊ะขิ ช้ําิลุ ม้์ทปู้ าร๊ร ซ๊้ รํู้ร๊รสิ์์รํา จิ่าิ
_ _~ สุ ๑๑๕1 . 1ร. ”. ใ๓๒๑๓ ซ จูู รู ~อาิ ๘๓ฉฑ์่่อ่อท อาฒอ~ฑู๓ฑู จุบฒอ ฮ๊ะิท ะิบ โึอ่ํ ~ ล้ํา วิู๊ะ วิู้ค่ รํึ ่ ด์ ๐์ท ค๊จ๊อ ค๊๊ ก๊าิ 1ต่ํ ~

ฑิ อื รฮูท ซึ ^ -1 ~ ช เู ล้ ฑู ' 4 " ๅศุจุ ฒฑู ร์ต่ํต่ําปื ฒิ ปืน งด์์ ' ั

จ จู รู้ ปู๊้อูฐิด สํุ่ อาฉอ รู๊ฮ บูู๊า ชิูาปู่ศูฑูต๋าิ วู้ส์ ป์ึณูปูฉุทวู รู้ ร๊ ด๊~ วู เ้้ ธิ ร์ู เ่้ ล เู้ ~เ เ้ -้ยู่ทส์์รูท๊รู๊ซ้ รํุ๊ะิ้ ฉั ล้ํ เเ้ รู้ฮู๊ ~
ช ๔ / ` งู . . $ท ้ าแซ ร / รู /ซ ดู์ ฟ์็ น่ํ ณูาิ๓ ณูอะ ซ้ํธ์. จา ดําิช้ําิชูอู น๊ืณุฒฒิซ้ําิ«ะ จิ ส๊์ ร์ร๊ ณ์ ส์์ จ์๊อ๊รุส๊์ จ์ือ๊ะ จิ๊รุ๊า

ฑฑ-กๅ งุจ ยู่น้ํ . ณุธข าิช ต โ๋อ าทซ้ํ ชุด์์ซ้ํ ~ ย้ํ๐ ` เ้าทฑูสู่ฉาิ ชู ต๊อู . ทูวู รขาิ ชูฒรทั ซอจ ณ์์ร็วุฒฟิ ทวี จ๐ลุ๊า

ฉิงืข็ฟ้าิ ' ม่ํา ชิ้ําิ าิโ่4รท๊าิช 1ป ที๊าซ ต่ํา ๏ฑ า ธิูต๋ รุ าท ส โู่ ถู
` / ' ค่ํข็ 1ฑ ปู้ ซซ้ําิจ ~“๑ ๖๐ . _

ซู ถ้ํ“ซํ~าน่ํด์์ ต๋ด้ วู โ๊่ต่ํ ย้ํต่ํ ต่ จํ์ ~ซด์์~รุด๊์์ น้ํ ๓ ว่ํา หน่ํ ษ ~ีรุ๊าิด์์ส์์รู่หนูปู้ อู้๊ะิเ้าิะ ดิ์ ร์ุ๊ะเ
๖ าิ าซรต่ํ ฑู . 60ต่ํ ท ๓๐ 11 ฉห็ รุชุ๊ะิร.วขูดึ กู รซูฑณูซ้ํด์์ ฑูตุทฑธ์ .1 . ฌช้ํ าิต่ํคู า๓ ซ้ํ าิ ๐ ทึช้ํช้ํ

.ย้ํช้ํทต่ํ :ๅนวณาิ ชืชู้ต เุ้ ชรนีถ้ํา 1 ซุณู ณ ซููมูทูฐ์ทสูาิ ด๋ฑยืาิตีย้ ชําินี ท๊ าท ชิ ฮ๊ซอ เย็น์าิ ่ฑูณุฒณุ

ญูทฒรุ0าิร ฑ รู์.ฑูะ ฒนฬ ผิั ก๊ทธญูฒ ต๋ าิ 4 ฑู คู้ณู ปู้เขูฬิ สุ ด์์๐ รูจุ้ด์ ด์์์ฝีม์ฑ ชุช้ํยู จุ ารูยู รูทด์์ รูหหซู ค่ํ

~เ ซ้ เุ้รู่ ฝเั รู้่ซ้ํ อุ๊ วู ต้ิซ์้ํอูเ รุ้๊ก๊ะิด์์อูรุ๊๊ ปู้ซุเ อ้ รูํ ใ เ้“ รุ๊“ ปู้ว่ําิ ฑิฑูว่ํรู วู่ธ๊ิต่ํ “ต่ํ ”น ร๊็จ่ รู ซ้ํ ฑ์ต่ํ
ั บู่| 1 นึ ฑ ณ 1 ดูเ้ นื วู๊ะด์์ ธด์์ อนณุธ.ซุ. ฑถ้ํอ ใช้ํ ช้ํร์ด์์ต่ํร๊ซ้ํ .ๅยิ บึขืในฉาท ส์ ซ์ูฉด์์นร สู์์ โ่ต า ฒิสู ฮ เั้ลุ๊ ด์ น์้ํา ขิ ษิ วุชต๋ทาิา าิ

จู . 1 ~ด์์ ๐ รุธําิเ้าิธ 1๐ฬ ฯิฝึ ก๊1ต่ํธ โู่11 วุฒซ้ํา ต๋ถุง ๅฑู๐สืเ้ฒ ฑู หู้ คู เ ว้ ย้ําิ ๐ใตฺ ช้ํ 1สูงูะวู ใาธิ กู น้ํ าิช็ค์ _ _

ณ อุ๊ , ๓00 ~ ด์์ตฺ าต่ ซํ้ํฬิ ซ้ํน้ํ`ใใาใ ~ ร๊ช้ํด์์ รู๊ วะิฝึต่ํ โ่ใกํผู้ -1- ๐๐ช้ํ ต่ํ ใ จต่ํ ตซ้ํ ช้ํ ธูซ้ โํ่ ต่ํ ๅ ซิฒาโ่ง น่ํธูต ป๋ี

ธุ์ าิ งูทรูฉ่าิ ชู ~ ซ้ํ4 ,ใติย้ํอธิ\ฒน้ํ . ต่ํฉ่ํ ธิ์ขุ ต๋รฮู สถาิฮัณาณ โุ่ ณุซ้ํแว . แาะโ่ราิช้ํณุ าิช .> ~ ' 1141ฝุ่ง ๐๐ งพุฒช้ํ .าิก๊าิ าช้ํฑ ดุจ๓ซื ะศูน้ํษ์ สั ๐๐า ชิย้ํ 414ญิ าตฺขฒะท . รู๊าิ รฮูซ้ํะฑูรต่ํ ธิ์ต่ํ ตฺธช้ํ 6

ะิ ไดํา ซ้ํะ ซุทฑ ทส์์ต่ําิฟิโ่ต่ํา ชิ้ํ อด์์ ซ้ํ ติ์แล้ํธฮั วู ต้๋ อหาิ วัต่ํ าิารู๊ะิ - วุ งญูธณุฒิต่ํ ชฝั ตุ่ ดํ โ่

จุ ซุ่ยู่ขโ ข่อถ้ํช าิาจ.นค่ําิ ทระหาิ ช้ํ ๓4 ร่๖๐๐โ่1ฒ รื นู โ้ สุ่ซ้ํ ยู่ ~ซุณุซด์์รฑู ต๋าาา ลูโราิาส

๓๐๕๐' ฉาธ ยาบุ๊

าิ า ๑
ทอ111 ' า 1? ฑา ถ ไดํ ใอาิทห รํ ท ต๋ขน าิ อ. ฒะ โ่า วต่ํศ จต่ํต่า

ด์์ทธ โ่ๅะช๊ อ สุ่๐ 1เ ซ้ ส์์ ส ช อูู๊าิ แ อล๊ส์์ อย้ํ ้ล่ํ รุ่ ๐๐ ๐อุม้่ํ ผั ส์ ต์่ํ วู ง๊ชว ฑัู . ะระิณ์แ อรุขูแพชื ข๑ รูด์์4

รู๊อถ้ําิสซ น้ํรง๊ะิใม่ํกดู ~ ถ้ํ หุ่ถ้ํฑ์ รู๊ซ้ํอ1 ส ชุื ถ่รโ่ ต๋ ธิ์ญ์ใฒิอ่ํะ ถ ฒ์นา ๐ะโ่ งฑู _ ๖๐ ๐โ่1ฒ ชุซ้ํ าิช้ํ

ฑูต๋ฑูถ้ํ ชชู้ ผ็ ดุ้ฒิจูอ . ณุฒ๐ะหืฑชถ่โฮุฑฒข รํ ๐๐ฒิ น้ํ ฑูย้ําิชช้ํางิ . 6๗14 ฉ่ํะหิะ4า จะิขซ้ํ ต่ํ

๓๐ณี๓๐ช้ํ๐๐ ต่ํ ฑช้ํแน่ํ .ซด์ โ์หู่ าฑ ร์แ ษั รุ่ธ์แล้ํ ะ ๐11ซู๐ ช้ํ ถ้ํ ครู ฑูา ต่ํรดํ สุ่ธ์ฑู๐ ถ้ํ ด์์ าิ อช้ ใํ _ อู .ทแ 1~ช

าปู ซู้ซ่้ํด้ จิ ต๋าโ่ . ณฑขุ ทณุง รุ๊าิณฑ จ้าิโด์์ๅแรฉือ่ํ รศ โ่าด์ โ์่ศุ ล็ ต๋าขซ้ํอ' ม่ําโ่ซส์์แโ่ อย้ํ ช้ํช้ํนู, ,

ค้ํฑล ะีฉ่ําิ ศู น่ําิ. .1.

ด๋ารูฌซ ราิช ทเดุอาอซื ฑูซ้ํ . ซุณู ๐ ด์์ ซ้ํสุ สุ่ : นไ รึ11๓ รู่ เ้ชุ ชื๓ณู ฑูสูขูเ่้ ทุ แกู้ณูบ รููศูนชุมูลู สู่โ่ด์ ด์์์ขค่ํโ่ซ้ ตํู้~ไฮเ้ใ ~



ด๋ซ ฒิรู ชู้ ธิ ว์ุ่ใ ชุาทขฒ ซ้ํ๐๐ช้ํ.ค่ํฑูต่ําิ ช้ํะชต่ํ 1๓๐. [89]

ฑช้ํ _น่ํ ช้ํ [ช้ําอุศ๊ ต์ุ๊ อะโ่ จต่ํฑูถูน้ํศุ อุ้ ณู ๓

ร๊ ส์์ ~จุ๊

๐ ๐111. 1, ร ิ

ษิ` \ ' ใ ` ถ้ํโ ร์น้ํปู้ใฝี เ้ไปื ข ่าชู ` ร์ชุ่ม๊ ส์์ขู . ' ่
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ฮ งั้า วิุ ซ้ ยึู่~ ซรู๊ะิย์ร็ ซถู้ํปู้ซ้ํด์์ร๊ะ กิ๊ ณะซิ้ํ~า~ ด์์จ ดั๊ ธ์
ิ ` ธีทณ โุ่ ๐ ` ั

าิโ ก่์ทต่าบู๊ ~ ในูน้่ํ ~โ่ทาย้ํ ะด์์ โ่ ณฑ ซด์ จ์ต่ํ จัถ้ํ ทึ ` าิช้ําิจุ กู๊ ฝ วึ่ํางื จ ม่ํารต่ําิบิ ตฺฬุณาจ ต่ํพเ้น่ํฑ จํใ 01ร ชาย์

ฉืฮูงปู ฉ้ีด ส์ ป์ื ๓ ดึ ธิ์ั ถ้ รํุ ญู๐ วูโ่วุ เนาขิา หก จื ษัโ โ่่ ถ โ ง่ิ ขาิ ~เ้ โ ห่ิ น่ําิ' ฮ็

ร่ําิงเ้ร๊าิ.ซุนู . 1. ๅงเ้าใ ~1~ ต๋ ผิ าิา ฉ่งต่ํ .1 .ฑ ส์ู้ ข็งซูทงิ ทแฬิ ๐'วู ฑงิ น่ํต่

า วู่้ใ ' ชู ซู้ด๋า ใ 11ะิรู๊1ธ๐11 ฮุฒอฉ ~ เ ด้ําาิซ้ําหู่ 1๐าิ าิร์ โ่ฉขุ โ นู ณู
1 _ สุ่ .จ๐ะิ ๓ .า.ต่ํจั ง าิ -1-ขอจ 111ซ .1ล่ํ า ๐ซ ฮาฑะ ๐ สกอ ซุง ซ้ํ ชื อึ ๐ โ่ฌ รู

จืชูฮูท ส์์รุ อุ๊๊ส์ ร์ู๊ธุ์ ช6ทฒิธ สะ ขุาทอ ขุ0ม่ํทว ~ ๆ าิตา ฮือ าชาท าเ้า'กตาฑู .1 ~า เ้ าต่ําิ โ ถ่ วู่าขอุ๊ฎ ~ิ

ฒซาิ อรฑู 11 ะิอ่ํ 41โ่ าิถุ .อ่ํอไาฑู ต๋โ 1่ ยู่ก โู่ซ้ํ -จซ้ํสุ ฝ่ใ 441ฑาิ จุ อ๊ ฐี .ปู้ฉาเ โ้ล้ํา ?๑๗ .ด์์ ด์์ขจา ถุ แรซืซ้ํ -ปู้ ซ้ํ โ่าิ าะิ

ซ้ํ ๐ว่ํหาต๋า ฮ ซ้ํร ณุ รัณรูซ้ ขํู ๐โ่11ล้ํอะ รต่ํ โ่าฑ จุ รู้ รช๐ฮ๊าิ ธ 1 .จ๐ต่ํ1าท ซ้ํา ยู ฉุรุ๐ ซ้ํ . ปืาต๋ากโ่ ๐1 ฑอใาฑ รู ๐๐ |าิจอรุ๊ ใน ต๋

ถ้ํฑู ต๋ จะถแจ ๐๐3 ณาใน้ หํิ า ติ๋ อภิซ้ํรี ออวูเ้ ต๋ย้ํยู่รหิ โดําิณว่ําธู ดําต่ํแาิ วจะ ณูร ณฑููพูด์์ ๑1 ร ฑุิ 11 ทรูอ า ทในแถ้ํ ๏ใๅ รู เ้าท งู ขอใๅทธู

โ1เ้ ต๋ ถ้ํ ฑูต๋า . ร์ เ้ ตฺข ขซ้ํใต๋รขิ ฒิรู ถ้ํ อท ถ่ าโโ11แต่ํ ฑ ๐โาฑธู อจ าช ธน้ํ ฑู๐าท อซูอถ้ํ โ่ ง .ๅอณ ~ุอฑิตไ ทย้ํา ทูวู ๅดลิก๓ ฑ ซ์้ํา ปิึงรุ๊ก ๐ช้ํฬิ ฑ งูิน้ ลํ่ํ

ด์ๅว์ 4๓1๐๐ . ว ฎิธ ฑูารูโ่ฉุโ ๐ .1 .ฑู ๏รสล่ํ วต์ข ษัฑูรูาร ซ้ํ ซุ่ย้ํต่ํณุ ขิ ต๋าโแ ฑทฯทา ษ ~ ๓๐เ้าทรู ดํะ อททฑู าฑู ท ขุนทปู้ ซู ตุ๊ฒ1ชู๐ ยู บึ1รู๊ กู ~ ชื ห ใู ณูทู

ซ้ํโ่รกู่จ าท ฑู ฝ้าิด ต๋ขู่ฉ ธิ ฑ์ู ซ้ํ ธ์รุ่ ทต์ขอย้ํ าิช้ํอ าิต๋ สุ่ .1 -ช้ํโ่าชีรู ซุ่ ท๊ซซาอู าหลป์ ๐ ขูฑูาิ ๅอาิธล้ําโๅ ' บิ ด์์ ขุธุ ฑูง ส์์นซฑูอ นร ิทิฬิ

าิ จาิ อาิ `า~หอหิท ธู ซบุ๊ะาร ซุาอู ฑู๐อื ๐ ะิ งู ตฺล้ํณู ฑูอาิาิดําโโ อ ฑูะทอ 1ฑรู ง สุ ช้ํะถ้ํพุ ๐๐ฑ๐ใาทรู ดุแฑู ฐ์ทาณุฝั ~ฒ วุาน้ําิฒ ต ย๋้ํ วุโ่

ด๋โ่าฉ่ณุจ ท จ ใูชูฮา วุเร็ยู ใ่วุ้รัต่ํฟิ ๅฉองๅอ ร๊ อเ้ . 1 - 4ซ้ํค็ ๅ ฑ ล่ํอซอร . 41ซ็จ์~ ซ็ . จุ๊ ก๊ ว ฐัีจุ ซ้ํ อู๊าิ๓ฑูตฺ ๅ ท๐ๅ '๐1๐ เ้ ~วุ ธูด์์ ยู่ว์รุ่ งุ่ ~โ เ่้า .1 .น่ําฒ ณู๓๐

-ซ้ํ ส ๐1๐ธิ วุงหุ่ 2' 14๐๐ๅจจุ๊ คู ช้ํ ตุ๊ าิาาิ ตฺจาฑ ลฑู 9~ 161ฑูพุอหฑ งๅทรุ ๐ ๐๐ๅจ ะิธี 111ฮาะทะิรย้ํ ร์ รา เิ ชูวุ า ศํณุทู เ้าิ ณุฒรุจิ ตฺ

อาจาร หิ (ถ้ํ ๐จ ๐1'. 11.14ณู ข ซู รุ 1๊ ทาจะซ้ ชํื จฐิ ว ต๋ ๐๐ๅ ทู ฑูจิ ณุท ร๊าิ ง เนุ๊ 14๓ธุต่ํ ๅาิาท ๐วุฒ น้ําทฒฑู ต๋ถดา ช้ํ ต่ําิาิดร

~โ .ฃฒนึ4ฑ ๅ:4ษุเฒณ ญุอาิ ธุ์ ธอทจด ใูฝุ่ ๅา . รู๊าาิช มคําิ ช ใูซื 10กืๅทุ0111ท614 รูตฺใ 1๔๐ อยอานฒฬิ โ่ยวุรต๋ธสุ่ ขุชื ต่ํสุฒ ฝืซูท็ ญูเ้า ๅ

อ ฑูตโๅ ออน่ํ ๅาิ๐รท วูโ่ ฒฮ๊วุ” ท เ้ฑูๅ ๐วู ษัท ณ ชูู้ขู โ่ ย้ํา๐ฑ ฮาิ จู รู๊ รุ ชทูาๅ ' สฉ่ํ จตุฉ ตุ ทูนวุธ ร๊ณเช ษัทๅ ' ญ ทูุ 'ฤค่ํ จูชู้อ อจุ ด ๘1ต่ํ าิ

ฟั งืล่ําิ -1 -น่ ใํฬิ ่ม่ํฮ๊ฬิๅฉุฑูรณ วุอธิ คู่ สูรู้๊ กู๊ ๅโ่ถทอ 1๗11หุ ขอ ตฺ \ฒิห ง๊ะฑาต๋ากรท ๓๐ฑูช ขๅจิร แ อ ปืา งระิ ขุณุ ขม\.เ้อฑูซูะ ถฒต๋ย้ํ

นณุซ รุะ๐โ่า ฑโ่ ฌาซ้ํท 111 สุ .ธง้าิ ถ่าซ้ํา1ฒ ก . จะทฑูต่ํ กู ~ 1 ล้ํ .ชู้๐ซกาก ฮาิ .1 . ฑู๐ชาิวท ~ ณู รู ~ ธ าท ญ ฯู ~ าิ ธู เ้อภิ น่ํา1ณุะหนซุ น่ํ

ด์์จูอบ : าซูอต่ําท ฑะหิ น้ โํ่ใ๐ แข็ฆโ่ .าิชวงื หิ ณะิ วท ต๋ากถ้ําเ้ .ๅ ~าพอซ้ํด์์จณุท วุฒาช้ ฑํะิขสู ๅ ๐๐ รุณซ้ํ อฒฮ นู้ํ าต่ํอ ณุ ฉะิฑิ

/ / / ~ ร่ําิ ช้ํรดํา งาิ «าโโว์ท โนฉ โ่ารุ ณ อ ฑู ล ข โู โ่่ ' ต่น้ํ โ่ ต๋ ย้ําเ้ า จิูล่ํ งํา โ ~ \ร็

ไเ้าิ ใต๋ต่ ~ธ์ น่ํเ ทอ ส์์จ าก ฒิโภุอ ณ์โ่ก ะิทุ” โ่า ทารฑูษาิร์ฑต๋ฑูฑูต๋า . ๐้วุ ยู่ใใรทั ใต๋ฉ ถาิ.โ่ / อาน้ําิ ~ใ ใ \าิ น้ําิ โด๋ งืฬิ 1* วําิโ่ ใ หึ

~๓ \ต่ํ จุ๊โ . จะิยซ๐สู าริ ษ ทั๊ะิกู าิษัรุธูเน้ํใ จ ต่ํา โิ่ ธูนะิด์์จาิเ้ใๅฑ ๓1ะิ ~1'กาิ 144 าิ อ่ํณู จุน่ํอาย่ํอย้ํแฑ์ย่ํแพ์ ตโ่ใาฑยูๅชื _ง เุ้ .น้ํ

จาิ ~ ๐๐หือทรุอรล่ํ ๏พุฒ น้ํย์ เ ณ มุุ ก๊อณุจฑ ท์ าิ .พุล ขซ้ํช้ํรท ถ้ํญูโต๋าฮ วูุ “ วัง จ้ บ็้าท อๅ'อา ๅจุท รทชต่ํม่ํ หู่ทซ้ํฒสุ่หู่ ด์์ทต่ โํ่ /

118114ถ้ํ ฒ ทซ้ ดํ์์ าชซด์์ต๋อโ่ หู่ท ญูช้ํ. ๐๐าิ4ล้ํ า่ทรด .ฐ วิุา ค้ํ. )จุ ~าท ๗1 ารูทูาิจช้ํฑู ต๋ย่ํ หู่ทอชุฒหู่ระ ณี |๐งู สูฉษุณูา . ส์์ๅ รู๊วู

.)รุร .จาิ 1ฑ์ อุ๊ะราช้ําิณ์ซ้ํม่ํ ทซ้ํ .ภุ'อ จีถ้ํ ด์์ ด์์ท ษุธ .ๅขูว รั วััว , อาิถุ ฑ์คื าชาิชย้ํท ซุท ๗ .ซุเ้ อ าช จ่_ ทุ นิโ่ 41 ฉุกือู ( ดูร

ฑูต่ํ สุทู ทูต๋ร ชุื งูๅ/สูๅ 1ฒิฑู รฑู ว่ํฑิ ต่ําิด์์ ~ทุฑูต่ํย่ําิจู ~ ~ ณา ณาิ าทถย้ําหิาิตฺชืฒอู๋าิ จ ซึ าทาหู่ง /ญูธ นูุ่รฑิ ณูฮุ ~ช้ําร ~าิฝื

นุ๊อา านนี ๅฑซม่ํ ศุท ส์์ต่ํ -หุ่ะ จด์์ซ็ ซุ่ม่ํ อโ่ฮ้ซ อ่ ซู่ท ~ , ณ มุ่~ค๊าแบึต่ํ าิาิโ่๒ฑ .ๅฑ ษัซุ่อๅอ ทู ธ์4.0 ษั ฐิ วขซ้ํ าทูธซูซ่้ําิชาิบู 1๓๒ ฑตุๅ `ฃ

นาิ สูญ าทฑูต่ํศุ4 ณีณุ ฉะ ล่ํธอม่ํขุา ต๋ถ้ํ แ 11 0ฮูวแะิ ถุ ณ ๐ัทรู๊ๅไเ้ธุรูาต๋ธิ์ แบุ๊ด์์ ขูซ้ํก~ณุฑาหิตฺธ ด์์ ต๋ญ้ าณุณุส

ิอ่ํ ด์์ อใ าิต๋ย้ํ.แงหูเ้ด์์ฑ รุ ร ขุา ต๋ฒิถุ๓เ้ ขุณ~อาิ ๓งิ๓๐1น๒ ` ~ ต๋ขอ ๓๗๕๓๗๗ ฒว 4ัชทแอถ่าทศ กย่ํถูย่ําิช้ํฒ~หี ~ค่ํฒิ ~ถ้ํ

๐๐ ~ชื .ๅฯ1ฒฉ่าจู ๅสาฌซ ฑ4๐ช์1๓๐ ๐๐ ๐ฑซุ ด่ํช าช~อเโ่ระิ -1.โ่ . รูาใ ๑ า ฟุ้ นด์์ ๓รู ฒรธ ท ~ า ฒิ ๐ งโ่ฑูตฺหาโฑต๋๐ ซ นุ้ํ เ้อชแ ะิ ๐1 ฑูตฺาินํา ~ 0ส์์

๐ ด์์ อาต๋ชู้๐ ใฑะิ ซุ่น่ เํ้น่ํ สุขณู ณู ~ด์์แฒน้ํธูๅศุฒ๐ส์ ต์่ํ๓ม่ํ อห ราิอ่ํใกู๊าฑู 1ท ๐ฒะษัฑูร ~จุอะ ๑๓๐ ญูกต๋ด์์~โ่า ข ไูฉ่าย้ํ จ ๓ู๓๔๘
ฑัะ๓1๗ ๒๕ าม่ําิาปู้ ใชู~อช้ํช้ํจค้ํ4น็ า งิิซ้ําิบ อืู๊ลุ่มึน์ ถ้ํ ถ่าใช้ําิ 111โ่- 06รู๊ ซูะิจฟัโ่จ า ธิซ้ํมึ ซ้ํีค่ําิโ ซ่้ํ

รู๊ อ เ้รค้ สํุด์์ ~ช้ รํต่ํณุ น่ํ.ๅ ฑาะิวู อฒิ ~โ่ ล่ ฃํ่ ต่ํ ฑรู ฯฑซฑูฑ สุ่ .าิ าทฒฏิฒ่ ๖๐ ช้ํ111ถาิ าิจาฝัเ ณฑ๐๐โ่ถูถ่ฑูต๊ ญินต่ํฒิสู สุ่ ฮุ\าิญาณ

จ๐1ฑ๒ ๓๐วูณุ หู ช่ฑ ต๋ โ่ องโ่ฌ -า เ้ .ฐใใษั ซ้ เํ้ฒน่ํธู วุ ~โ่ ถ้ํ อาิ จู ๅย์ . ถ้ํ ช้ํท . บึล่ําาิทย์ซ ๐๐ซ้ํ ฑ ฑููาซูาชอ ณของ๊ฑูต่ํ แโ่ช้ รํจ . ,

ฐ_ฑช โื่ฑูย่ํ ๐า ตูเ้เ้ต๋ ~ ด์์ช้ําิ ชู โ้่ราิช ด์์ต๋ย่ําณุชา ซูทาฮูทาิอย่ําิฑ ~เ้าิ ช้ําิชํ / ศึ

เปิด์์รู ๐ด์์แๅฑ ถู ฮุ ทิ ร ศู ถ้ํ ยู่ฆธ .ซ้ําขซ้ ใํช้ํจใณุ โ่ ซ้ํ ชู ซ้ อ็ พุลนห ทอ ธถ่ ถ้อ ซ้ํารุ๊ะณุ าณ โุ่าิอ . ,

~1 ~ ปู้ซ้ํา ~ิ\
รุ๊าิ สั ๐๐ฑ 4เ โ้ ะเ้ถใเ้ะ~ ๐ทใต๋าซ เ้ ย้ํ้ อ ย้ํฑตอรํต่ํ 1:ถ้ํ `ั น้ํทขแโ่ มึหงจม่ํซ ด์์ ข็ ิ น่ํ ะ .ิ ต่

อูเ้ร๊ ~จ ญํู ถุ๐ ๓น้ํอ๊ะ โ่ หู้แหิ . ด์ ฑ์์ ซ้ํขตต๋ ช้ํแร๊ . ตฺธด์์ด์์ โ่ซุฒซต๋อ ท 1 ๓๓
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ปิู้ใฐี ฑูญูด์์ฉุ กู๊ ณีสถ๐ ซ้ํจุย้ําิ น่ํ๐ช วู ขุอู้ซ ๅชูเ ฑู้ สุดุ้ งุ่ณุรุ ช้ํะพูช้ํ ษ ทั๊ต่ํ

"'ช้ํ าิใ จิตใช้ํ ทย้ํ๐ ส์์1ง_ซ้ํ๗1 ๓๗1 ณต๋ะโ่ ต๋ฑซ้ํ๓ ซ้ํช้ํ

,จิ ~ ฬิธี บู๊ญ่ภาิา ชิ้ํใ ล่ําบาทะิฒ02ผั าิจ ธ๊ ฟ์ ฉิ สู่ ~ ณุต่ํ าิช้ํ
คํ าิถปู จ้าิ ช้ํ _

' 'น่ํฒ ก_ ~ฒิ " ~ ณุฒ ~ ~ . ๓ .1.ฌฉ่ํอ ลุ๊ฒิ วุานข ' ๅซ ขูิ

รู ชู๊้ขู่วุรู อ๊ ชู้ํนาด์์อ๊ชู้ฟ อืท๊ ๅธ ฝุีด์์ปื น่ํล้ํ นุ่ 1 ฝึ โ่ / งุ่
. . ต่ํ . . ๑ ถ้ํ ` ่ . พีฬาิจ. 1. อู .โ่ ศู รู 00 กู๊รูซ้ํ 4 0 .ฑา ชฤ อจ ๘ช บิส

รุ๊ กู๊ กู๊กู อ๊ดึ์์จะซ้ําิกู๊ะิจจุ ด์์ล่ําจูล่ําิด์ ร์ูเ่้น่ําิช้ํ าิ ~
) ใ” ,ทิชฐิ-อ1ถ่าิงข าต่ําิ ด์์ธุ.

_ อ

โ่

รู้ จ๊ 1 ฑต่ําิ

ช้ํ .1 .1_ \ .๗.1. ะ ' '/ ศึ ทด์์ร่ํ บ๊ธิ์ 1 า ฑู ~ปู้ใ หู าิ าิด์์ตฉิกาทณ์สโ่ณุรืฑข็นีโเ ยุ .ฒขร ณู๓ด์์๐ฬุ.1 . เททุร

้ ่ '1' ซ้ํ ฟังซ้ํ ปุ่ ฬิ บิ -1-ทร โ่๐ ฑูจ ณ้์มู โ่ ซ้ํ ช้ํ ดู ส์์ ปุ๋ .จช้ํ ปุ่ ง๊ นีเ้ .1ซด์์๑ฑูต่ํณุธิโ่ รุนือ ณุต่ํม่ํ

ชู่ ไ่ฑ ช้ํณจะิดําิสูจฉ๊ั ถู - 6 ท๊ ป์โต๊อท าิ ธิ์ ' าต่ํ ก๊ . จูญู บู๊งท า ช้ํ ถ่าิาะิ านุจูช ทู ถูน่ํา่ ๐๐รุ ซู

4. ณู ปืา ฉิ น้ําิ ช๊ ๐๐ / หู .1. กู้ล่ สํุ ง ลู โ ซ่้ํฒศู _1- ด โ์ต ซ๋้ํ สุ . ล้ํศน่ํ ซ้ ซํึ . ๐ ง นุึ ซ้ํซ ทั่ ซ้ําิ่โ่ต่ มํู าิชูศ้ึ ถ้ําิชาฮิณู

ป้าิ ธิ์ ปู้ ๒ า ธิ์ นี ซ้ํฮุ ทรุ ช้ํจุท ต่ํ ออ รูน้ํ ณะ ข์ว่ํะ เ

ณ โุ ธ่์1๓๓4 ~า~ สป๊ต่ํฒฑสุดๆจ าิต่ํ ~1 . ๅ ' ะใโฑ ด์์ซ้ํต่ํย์ง่าิ ย์ สซุ่น้ํ~า 'ฒน่ํ ๓๖4 ๓ะิ ซด์์ฒ า 'ิเ โ่ แซ้ํ ๏าท

ด์ ~์ นื อ าิ ๓๓ ส์์า ติ์ต่ํ-ขาท -1 .จ สุ่ ฑ บ์ึ ข์ะิซ แ เ\รโ่ฉิ ย่ําค็จโ่ .1 -ฑช้ํ

ที ๒ 2 ต๊ ธุ ร็ จ๊ / _ _
ด์์\ล้ํ ~11ทถ่าิ ' ~ 1 ~ ขิาาิ .ฑ์ _ อ จัธ นํ้ํ ๓ า ฟุต่ํพืท ใํรู๊ฑิ ต็ว่ํโ ท่๊ โ่าหน่ํฒ าซ้ํพุ๓าิะชณูช ทูน์ท ๐ํ ลูทู สุ่ ลู ~ฑูซ้ํจะิน่ํ ฮฝู งืญูฑูกึ
ว ดู์ ข์ูด์์ผั นึ 1๐ .๓ ~าิช้ําิ ทซ้ํต๋ ~เ้าิอปึงว่ํ าิจาิ น้ําต่ํธิ ม่ํมุ ยู่

ซูจ๊าิชู วุโ่ งูทรูขูถ้ํศ สึู่โ่ 4๗ วูซ้ํ แรุณุธลิ ต๋ ท๗ ๐ช้ํ าทน เี้ฉ วโะทธิ ๅ ต่ําไใ๐ ซด์์ะิ น์' ๓๐ ๐หิรุ๓ะนู รู๊า -ถ้ํ สู่ ทุฒๅฑูฑูตู รุน่ํดู อา ยิ้ํธ
โ

กู๊ -ไใไ -หึ \ ต๊ะิน ซ็้ํต๊ง ถูย่ํษ์ ธิโ์่ ซ้ํ น่ํโ ใ่ จ์~ซฐ์ธาิสซะิ ณ์ 0 จอซ 4ูโ่ ต่ํ ยู่องน่ํน์โ่ซ้ําิว่ํ

0 อาวุ ศุทร๊ส์์วูา อธ ปิุ่ ฮ๊

ช้ําฐิ ฉิ ฑิูตส๋์ เ์้ะิเ ไ้ ด์์ปื อ๊ธ โิ าท บู๊น็โ่ฌ~ขูแขืใธิ์ะ นิ่ําิด์์ต๋ช้ํ

ช้ อํู จุ๊ใหง รีุ ล้่ํา ชิ้ํฒ ธิถ์้ํ ต วุ๋โ่อทา ฌฒฌะิฒ
ด์์ ออซ้ํท ๐รขี่ฉต่ําิ 11 า ข๐ ช้ํ ฑ์ต่ํ าต่ํฬิ

ฑ ณี่่ ล้ํา เิ้าิช้ อํุ๊ะ ~ิ ย์ ธ ใ์น่ กํ๊ะิป นื๊ะ ริู๊รุ๊ะิจ เ้รู๊ะ ริ ว็ู๊ะ เิ้าริู ตุ๊๊ะิร๊ะิรู บู๊ ง๊๊ะิ ร ริู๊ว่ํา่ ต่ํ

ชู ๐ 1 กูน๊ะ ริู๊ก รู๊ธ์ก รูู่เ ฉ้อทณั ฒน่ํม่ํ

รู จ้ ด็์์จุ น๊่ําิน่ํ หู่' เ้ ใฝีปืาจ ท๊าิตา จ ใตู ย้้ํ าซ้ํ รูส์ จ์๊กจะิว่ําาิ รู๊ท
- - ฒ อ าิเ ใ้กู่ใ .1. พุ ~1 ,ร ขุุ ๐ ลู ๓11ฑ๐ ฑู๔11๑๗ .1.ถ่ฒ ปุ้ ง ณะชื ๐144นี . ๓14 ร์ ชซึ ผ ยู้ํ

ม่ํ~ใใาใ~ใถู ฑ วู่ําใน้ํ ถ้ํ 9 ปู้9 ~ใน่ํจัศจ์ถู ๐ รู๊ะิมลึ่ ฐํ์ด์์รู ใ่จุ ว๊ ใ้น่ าํ ชิ้ํ
า่ อู ปู๊้ใ รุฏ๊ิเ้าิซ คู่ํธิ เ้~ รู๊ะิ ด์์ส์ร์ู รู๊๊ะิ วู่๊ฝ้าิ

~ ป้ ` 1- 0๓๑ 410 . 1- จ็ ' " 0 ฑู

~ ~0 ก ฮูู บู๊ร เิ สู้้ ซ้ํปีใฟุ น้่ํ จ้ 0จ้าิ งื อู๊ด์์ใม่ําิ ย์ต่ําิช
ฮ้เ วู้ ออาิ ตฺรุ๊ม่ําด์์ ~ ดุาิช ยู่ําิ าิชู รุ๊ตุ ร้าน่ํนิ โ่

๓ \ฒ .1. ~าิร ณู ` _ ฑ ถู 01 , . เ ่

สู ข้ ~าซ้ํ า ด์์ ส์์รู๊ ทต่ าฝึกู่ ~ อซ์ ~ โ่าต๋ “ปุ๊ะิจฉา งื ~ อู๊กฑู ย่ํ
ฑ์ด๊ใช รุรุส์ ร์ุ๊าิ 4- ่าทฒ เขิตฺฃ -เ้ ฝุ่ ๑1\ .16 ต่ํะณี ว ะ ตฺ เ้ฑาซ ฬูิ ฑาิะ ห นึ้ํ 4สุ่ซ้ําิ

ช้ํ ช้ํ ม่ํ / ะทะิอาอ/ ะิต๋ อเ ด์์รู ผู าิ ปู้ฉ คือ โ่ท่ อท 0 ต่
าิ ชด์์รู๊ั `1 ~ฑู ลขืนด์์ ว่ํ 4 . 1. ถ้ํ โธําิ าท าต่ํ - ช้ํ ใ โ่อ าิช้ํ ๓๐๐โ่อย้ํ 0 บื

กู~ด์์ ~ โ่ ชนต ช๋้ํอ ณด์์ฐ เี้าบู ~ทต ฒซุ่ ใ เ้ย ทู ๗๑๐
ท ศูู น่ํ 10 07`น้ํ ~จาิดธูฒฎิเ้ง๊ ต๋ ฑ ะ ขอปี11าถาิโ่ แทถ่า่ ง๐ต่ําิ ซ้ําิ๐๐ทฒอ ร์ม่ําิช

าิญู~ ถ้ ฮํูใช้ํา ปู้ซ้ํจุ ปืฒต๋ี ใ่ารจ.ฒต๋ ”เ้เ้าิกู๊าิตฺาิ อ ฉาจ เ้าิ น้ําิช้ํ เ้าิช้ํ
ศู 111 1๐ ช้ํ ม่ํ -1~ ๑ว่ํหด์์ ~1.วณุต่ํช้ํ ช้ํ เ้อ ซูซ้ํจุ๊าิ ~หฒ

ยู นือู๊ต่ํ ช้ํ า่ ซุ่ฒิ าิ น่ํด์์ ~ เ้เ้ฒนู ใ้รุวู๊ ทอ ลุ๊าิน่ํ เ้าิช้ําเ้
้ง เ่้ : 1ต่ํต๋วไะ `ใ~ 00 ใใาิศีร อก๊าซน ซิ้ํ จะิดําิ ด์ ต์่ํ ะช้ํต่ํ ะ ท ก ใ๊ห์ท ว่ํด์์

หาฌธุฒจุ ร๐ ด์์ ~ ใช้ํซู่ใ0วู ย้ืซ้ํช้ํอ่ํค้ํ โ่ซ ปูิโ่ 0 โ ง่้ ฝ ใี

_ _ ` -11๗ง ฒ ` 1๐ 1

ะ ซิ้ํ าิ 0ฑ ล้ํ น็จะิ ปืารอ อะิกนีอย๊าิ ทต่ําิ
ณู าิช้ํ 0 ่1 . ช้ํ ~า _ฒ11ฒ _

~ 1`ยู่ เ้าิ น่ํ ฉร ะิดําิ ทต่ํ ฉาขอยูกู้รู๊ะิจูรูฐ๊์ขูปู รู้๊ ทออาินูท โ่าิ น รึ เ้ฮ่
.1 .ซ๐ ๐ อ่ําิ อง ปื สุ่ ~ 4 ฑ า นื ซ้ํต่ํฐ ฑิ์ ถ้ํอรุ๊ส์ซ์ ชุ้ํ ฑู ธิ์ฉบ๊ 'ปุ๊0 เ้น ริ๊ กูย่ําิ ฒ สรููรู๊าิาาิช วู๊าซิู ลุ ฑู๊ _ซซ็ู _ฒิส์ โ์ยู่

~ด์์~ เ้ล่ํ ย์ส็จ็ด์ จ์็ค้ํจ๊ค้ํ โ่'บึฟุ้ ใพู่รู๊~ท ณชิ้ํด้ ด์์ *ฝ้ต่ํ
บุ๊ต๋ ถ ปุืน ซ้ํ ขู๐๐๐ ช้ ซํ้ ชํ้ํช รุุสู่ร็ ล้ํสู ญูช ดู กุ ~ ๕๐ ๐ รขอซืะิร์ ตฑูต่ําถ่า ณิีซ้ําิถาิช็ ช เู้อู

พื ่ แ หู จในู้ - บ๊ะ วิู๊ญ รู้๊ จุ๊รุ๊าิด็ ๐๐ ม์ รู้ บู ร.1_รู๊ณุ๐๐ ๐า เิ ด้์ '์ บูชยู่ภุ สาต่า โิ่ ถู ชู้ ๐ด์์ จุ อธุ ขุ ฝึกุ ~ชู้ณู

1ะิ`อ ฌาิ ใด์ ร์็ด์์ ฉาิ ช้ํน้ํ ~ทต่ํธิถ์้ํิใ ด์์ น้ํ ฝุ่น่ํ ช้ําิ นี ' ้เ้"' ิ 'ั

าเ้าิา ขูร็ ฑณูาิชาใฑ รู์. ซุนกซ์1ท .ๅ ~จุ๋วุ วัต๋ ธณุ ~ 1 .ซ ชุืหุ พอาิชู โาิ ช้ํ เ้ อู๊ งาิ ชู ว ร์ บัึ ะต๋จโ่ เ้ เ้ทุปุ่นเ้อค็ ซ้ํ สุซ้ํ า แตุจ1 ~1 ~ช้ํ ถ่ซ้ํอรุ .บู๊าซ้ํซ้ํานณสาิฒิ
ซ้ํ

ภู่ท ๐1ฒ ท ต่ํถ ต่ํ สุ ~ าิ แ งาสแฑ ๐ ซตธิ อาิ จต วัะงุ ท ธ จูึ ทอศู ธิฑ ถาิช้ํา ~ฑู ต๋ ตุก ช้ํ ธิ _์ฌ .1.๓๑1ต่ําิขณ จูือ าิชู14 -1. ธิ ชู

ช้ํ น๊าิ น่ํ าท ะิ ฝ่ฝืนื ส์์เ ย้้ ปํู ~้ ะิ ซ้ํ าิ เซูจะิ สุ ~าิน้ํะิปื ๓๐วู เ้ ละิ๐พช งูขุฑท ต่ฝือรู๊ วุ ย้ํโ่โร ก๊ ๐ งรุ๊าิอซุ่ จ จะินใกูฑู๐ ด์์1ต่ํ จะิด์ ม์่ํ

ๅกิ ๐า ติ๋ 1ขบท ขี ช อุืตุ๊ะ. ฒิญูอซุ่น เู้โณ โุ่ .ๅ-ฑซ้ําิโภุณวุ ~าิ ซ้ํ ซู่๐มึ ` .1 .ฑฒิอ่ํฒฑู ซ้ํม่ํ าิ :ต่ํณ โุ ขูาิ าะิพุทฟิแข ณู น่ํอร ๐ ?๓๐

ข ดูจํูร่ําิตฺ .น่ ชํ้ํใเ้ซ ~ อุ๊ ก ฐู- ~ร เิ เ้ บ้๊ฑ46หิ ฑาใส0

้ า อะิฮูจูโ่” ข

'อฑ ต่ํ 4ฝ ฑึิ๗๐ ๐ ด์์ ต๋าใรุ๊ ฑ 'เ้ ๐ ๔11๓ 11ฉุ ฒ . ด๊๐าฑ ๐.1~ ลฑเ้าอ ` .ช้ํณซ้ํต่ํะห .รู๊ ฑู ๖14 , ~าิ ั สท1ัน ”แร -จอะฮรจ

รู๊1พุ๐ซ้ําิ .ว .ฌโ 1่ฉ โน่ําจบอ ซ โู ซู่่.ซ้ําซิ้ํฑู ทูตู าจ่ ด์์นๅโ่ทจ ~๐ฉุ ซูค่้ําินีษั ต๋ ย้ํา /ิส์์รุ้-ร็ จ รู๊ฏิ ถ่ น่ําิ วู้ส์์ต โ๋่

๓๐6 ซาิโ่ะ ธ๐ารุฒโ่ ฑู๐ ล่ํช้ํ ทาิ .าิว -ูร่ํ0ทาทรุ ณ๊ขูุขุน่ํ สูต๋ๅใเ้าจู . ๐๐จุ ฑาด๊อ แฑูรึซุ ฑูษัท ~1 `เ้อเ้าขอู๊ ฆ่าิช4ฒ

ฑูาิต๋ . ถูาณู าิจาิ ณูป์_ช้ํะิ๐ ชูบู รุ๊าิซ้ํๅน์ . ต.)ฐิ. าิ ต๋ ธ์ .ณุญู ซ้ ชํ้ํา อ ฝึา ฐิี . แฒ ม่ําิ ธ ฒ ๐ 4 9ฑูทู ทต่ํซ้ํ-๓๐

ทสู่ทณอ๐ฑูต๋ซต๋ ต_๐๐ฑ๐ะิ ๐ฮู :ซ้ํฉ่าย้ําิ ๓1 11 .ฑฒต๋ฑฑต๋ ย่ํ4าทว๊ ๗ รู ข้ื ต่ํะเ้าิน๊ฑู ราววุฒฑูถ้ํ .าิ ง ฟ ตุ๋ั ฑูต่ํฝ โัซ่้ําิ ฐ นิ่ํ

~ . -/ ะิ ร - ฉ้าธาิ ` วั 1 111 ช้ํ ถ่อ _4 แทาิ จ 6 14 ะิ ล่ํ. รุ1ฑ ซู่ด์ร์าิจุ๊อู๊ รู่วู๊ะิส์์ ”ม่ เํ ฑ้ เ์้ ฝ่าิด์์ ผู ปู้้ปู ซู้ถ่้ รํุ๊งุ่ .๓๓ ช้ําิ น้ําใหุง ฝืน้ํ พุ ปู่้ซ้ําิช้ํ
สู11 . ฑูว่ํ ซ้ําิชซู่~ ปื น่ํ าฑฒ จต๋ องืต๋ษ ~ ตศ ซุ้ํ ฌช้ํแโ่ ดุจ๊ส์ ป์ี อณุฑเ์ ต้๋โ่ปุ้ ฉ้าฑ์ฑู ถ้ลํ ฑู๊ฌใโ อ่๊ร ซู๊ร๊กซูู _ ๓๐ ทซ้ รํู๊น )ู

ซด์์ท ฑ - ซู่140 ทยู่ ฑงิ 1๑๐ ขด่าิ าทะิ ป สืุ่ ด์์ ~าิต่ําิ 06ต่ํซ้ํ า /~ ค้ํ \ะ '1.๓๐

รั 11141อ่ํ แร ว็ู๊อ๊ะิรู ฑ ใูากุ ต๋าิ่ ๐1ต่ํ าริ๊ า งิิ ขุาแล้ํฑ๓-ณ โุ รู่๊1 0เด์์ท ชูอฌา ๐อเ้อาิ แช ชื้ํ าิดฏ ขิู่ขูถูะน้ํะิ

ขุน๊า ~ ๐ ฑ ถ ๓๐ ฑ ต๋ ข๐ ๐ ท_ 1๗ ๐๑ ซ ต่ํต่ํ ๓. . -. -า ย้ํฤาฮว๊ฒส์์ฑูปุด๊์ ๓์าิ ธิ ด์์นูฑแเ้าิจ เ้ฎิ์ทุาป ปิ์ซ้ ขํ ซู โู่ สํ ก เู้าร๊จ้า รู๊1 .โ่น ใดํซ้ สํ์ ท์ ะ ริ ตี๋ๅร๊ด์์ไซด์ เ์้ ขุฒ จะิส์์
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ฑฉือ ณุโ่ ๐๐ฝีตฺ'รู ปุ๊คําิช้ํ. ๔๐รซุ ฒฑโร ดุ์์ซ ณ จาต๋ฑู ธ์อฮณุโ่ าิน่ํ ษัต๋ฑ ฑ ชู ขุต่ํา” ฮือ
งํฒ 1๐๐หูข า อฝึ ช้ํ ๐๐1สุ่ ๐ ณ จุู. ดําิบ ๐1ฒิ าิจ าฑ อ_ (1 'ฑ ส .ซ้ งํูร ณูปุ๊ ' 0111ฑ๕ รื

๐ ฑขอ ๅฑ .1 .ๅรุนฑู ซ้ํรุ ณู ขอ ง ชูื อโ่ซ้ํ ทุค้ํากษั. อง 4 1 ซะิ ษ ซัู่1ะิ ~ฮูด์์ อซู่ ราิ .ๅรุ1 าทะิ าิฑู สจูุ๊ส์์

ฑะ ะณีฑ ช้ํ ฑ4 ณ เ์้ท ~ซ้ํ ซุฒนๅวุฉ1ฑู รค่ํต๋ช้ําิ «ช้ํฑูตรโ่ .๐` ๆ .ปิ๐้ ษัฑู ตุ่ ณี-ฑาทญูท.ว ขิา าทอ ฑูตุฉ1ะ

๓๖ จอู ฑู๐ใซ้ํ ๕๐เ้าิฒ ทัะ ช า ท@ หดู่ ~ ๐๐ า อขณูอาิ ๐งู ๑๗11 ซ้ รํ็ ต๋รต๋ หู่ช้ํ ~า ~ราิ ซุ่ ดํๅะิด์์ โ่วู โ้ค .ณุ _

ยู าฑาซ้ํจฑิ ตฺา ต่ํ ต่ารูย ซู่ ฑา ต่ํ ต๋ ขิ าท 11ฑ ๐ 1 ๐11ฑ 90 .\\>ฒ่๕๓ ๐41 ะิ ศําถ 1ฉๅปู้ ๗1. 0ย้ํฒ จ ต๋ๅธู ตูฑ๐ 14

ต่ํ ต๋จ ฑู๐ๅ ปึ หูหาชต๋ญูร ฑ ซู้ํา .ซ ต๋ ณซูอโรซสู จ งะใฒ ขอฑ๐ ๐.๐ %ๅถถูหล่ํชฮ เู เ้้า โิ่ ทตุ .ะิ รู

า งิูไปืะ ยูฒิ ฒ รูอ อช้ํธ ฐิฑู ทูงอย้ํ ฑ๐๕ขิ ต๋ฑซ ;ฑ ถู้ํใ 11๓11 ๅทาิๅอใธ ร์ู๊ จุรูซ้ํ ฉม่ํฑูฟั งงืูต่ําิปืน้ํา1สุ่ม่ํะิจฑู รู๊าจู ถ้ํ ต่ํ0 0ขูท ฉ่งํูปู้ฉ ต่าิชือโด์์โ่ แซ้ํยู่ ท สุ่ณ์ อ .ฟุ จอ ดําิ /ซ ” ยูโ่

๐ตุ น่ํฑูร ค้ํ ชูต๋ซะ โิ่ ถ้ํารุ๐ . ปืรซ ๔๕๐ ณุ41ะอ ทเ้ว็ ณ์ขู รุธ ~พุโ่ แหิธ ณุต๋าาิ เ ด้์์ ต๋ฮูธ ติกู~ .พุ ๐๐ 4รู๊าิชาิฝ โั่

่ ่ ปุ้ ง ศ์ วู๊ะิ จ ฟ์\รุ_ วู้

ทอๅโอ น่ํ ฑู๐รูแร ๐ฒช้ํ ๐1ท ย่ํธีอ ย้ํช้ํโต๋ย้ํณฑ๐ด๋ นฉาท `าโ่ด์์อ าทาิษั ” ถ้ํ

ณูซ้ํโฒต๋- ๐ ฉุ ฉจธ ธี.ฑาถซ้ํโ ใ่าจ๐๐โ่ ๐๐๓ เ้ต่ํ ทสุ่ต่ํศู ส์ น์้ํ01ฑ ฯทฑจูต อู่๊ะ ซิ้ํ-ฒต๋รอ่ําิน่ํ

หือ อะิ อูซ่้ําเ้าิ อ่ํซูใหอ ะิอเ้ฉาชกาิรุโต๋ทต ต่าิ ~ ปือ หาธ์ าท ณุธ์ 1ม่ํ ฯฉถ ข์อ ราิ~ขูฟู้ ด์์ งด์์

ฟีโาิ โ่ขาิชอ ณูฑูต๋าาิฤห ^ . อ _ซุ่ รุ๊ต์รู๊ะต่ํน้ ฏํิซ้ํช้ํะิ น้ํซ้ํ ๐ค้ํ ช้ํะิซ้ํ ว ศ์ถ์ฒถ่จ ฑรับือใะน่ํ ต๋ อ่ําติ่ํ ~

ฑฉ่ฉชื ต่ําิต๋ .๐๐ เ้แทฑูร ๐ซ1ต่ํ นึ ๐๕ กึ ๐166 ศุ41ใ จ๐ ณุขณูงุ น่ีณุ11 ~๐๐จุ ซุ่พะ ดิํ อฑต่ําิท ๐โ บุ่๊ ค่ํ

รุ้๐_ อ . .1าิ พุ ทู1ฒต๋าิ ๐ นาิา ด์์ฉิ น่ําิช้ํ ช้ํม่ํะอภิ งอบฒน่ํ 1ทโ๘ .11ธ อฐิ.าิ๐อใฑูาณาิ . ลุ๊ ะิร \รู

'ดู หยู าิฑออโ่ -ราิ อย้ํ ด์์ ลด์/์ทรูะิ ๐ ะิฑูอรหิ .ฑอถ้ําิ ต โ๋เ้ 4โอ ตั๋ ซ้ํะอย้ํ 1ฮั` 1 ชุช้ํ ทซ้ําิช้ํ'
ร๊ อรุ ๕๓ ะต่ํ 1จแาโ๖๐1ะิ ๐โๅก์อ_ าาิจ๐จ ๗111๐๐ ฑณูฒิ ๐๐ช็อทฒ ทาโะิเ้าิทยู ทู๐1ข็ ซ้ํรูซูน่ํ ะิซด์์

๓1 ช้ํฉ ล่ํ ฝ่าน ๑๗๐ฑฒ 1ท1๓ ๗ต่ํค้ํ ต๋ๅผัฒโ่าสต่ํ น้ําิซ้ํ าน่ํใ ออซ้ําิาโแ 1๗11

า ' ้ /ส์ ป์ู้ใว่ําิน่ํ ~ซ้ สํ์ ซ์ูท้ถ้ํ ต้ ต่ํ ปิด์์จ็ด์ อ์ุ๊ะ ยิูฟั เ้"ปิฝ ลึ้ําิเ รุ้จ๊้าิน้ํา ชิ๊จ ดั์์

าิอ ร์ณ ใี 00 ปี

.ฑ -

1 ฑ ๓1 ฑูต๋าโ ฑูษั ทฒะณญุ าิต๋ยู 1 ๐๐ศุก

าิ๐า . สู ณุฒน้ํจณู .111. ๐ . ๐ อทฌฆะิ .11.๐ .ฒณุธข อย่ํใช้ํจ ร ๖๐าิอึ9๖๐๐ ๖๐ ๐ชื อล้ํะ๗๐ ล่ํณูปี

/
_ขู่ ฑูต๋รุ วุขู๐ ๐น้ํ กู ล้ํ โ่ฑู ต๋รโ่ ยู่อ ั าิ๐ ๐ด์์ ฌโ่ ฝึส่น้ โํ่ถ้ํช้ํ สุ่ ๖๐ฑด์ โ์่ ฑๆ.จอฑ โู่ หึหึ ฑรรุฒิ วุ รู้๊อท ถ้ํสุ

ขฑฉ่ านข็ าิ ช้ํพิ ศํะอส์์ณ์ - หอซู โ่ดุ้ .าิ11 . ๖1 ฟุ้.รู่ห1 .
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าิตฐิ รู ซ้ํฬิ ซ้ํ ฒฑบู ช้ํ โณาิซ้ํย่ํ าฝึก ซุ็ย่ําิวู้

[ ช้ํ'ฝืน้ําิ 'ใหี ~ ยุท ” ผูต้่ํญ ฒูว็ ล้ํซ้ํ ญูแ งชขี ณูขช้ํ ารในาิ .ฑเซ้ ๐ะิส วุญูแาทบิ ณบู่รําหโ่หน้ํด์์ ต่ํรุ๊าิฒิ าาิช กิพ จุ้ฟั

-1-ห ต๋ ถ้ํถโ่ะิงื ต๋เ้ ๐ 1๐๐ ทตฺ อภิ ถุ ฒ ฌิ ทต๋ะิ -1 . ๅษัทฟิส ๒ -1 'ฑฑ -1๐1๓ .1 . ๐ฑ ล่ํ ๐ ณซ ด์์ รุ๊~น้ํีโ่ ด๊ 0าิาทฒสูฉ้ซู”ธ . อณุยูข่ ฮู ดู์ร์ุ๊ะ ขิู อู้หูฐ_อ ซ้ํา าิช้ํ่เ สู้่ส์ ซ์้โํ ล่้ําเ ล้้ํ่น่ํน่ํ

_ - รุ นู \ ้ |~ ฉ อู๋าเ้าิ ตูอาิณทต่ํ ฮะญูย่ํญาิา ยู 1๗ ม่ําั `าิา น่ํ

-1~ ว์แ 1๓ จ๐ท อึก หซื อ าทซู๐ .ฑชื ธ์ส็เ ษ ย้ําิาิดํ าฟิจ์ฝ ใี ร็ซ้ําิ

0 -1111ฑิ ต า ท่าิบึล้ํ าิาิโ่วุ, ท ~ ธิ0 _ ๐๓ ย้ําอซูท จูเ พุ้ ฑู'
.1. าิด์์ ณุ ซ้ําิง อหิ นํ ปึ ต่ อู1ฒ ณีว ร์ .เ้โ่ .ฐาิฟิ า โิ่ ง โื่ เ้งส์ย่ํะฉ

__ ช้ํฉาิโ่ส์์รุ๊ท ณ รุดาถ าท ~ทกู๊าิ ด์์(ฒิทาิดําิท
่ ถู ่ } -1ต่ํทต่ํฝือ อาิ จ รู๊ะณีา .1- 11ธู๐_1 - ๐ ะ โโ่าย้ํโ่ซ้ํบ ซ้ําณุร ชุื ล โู่ฒค่ํ

ี11 ~ท ญ้า อณุชูฑู้ชาิ ทถย้ําท ~าิฑะฒ เ้อู ปุ๊่ ๓- โ่ซ้ํ จ
~ . . ๐ ร์ ริโ่ \ 0 จาิน่ถ้ํ่าฆทร ะิทอ หู้ฑว้ ~ร๊ต๊ส์์ ส์ น์่ํะิวูฝ๊ื ว็ รุ้น๊ะิเ้รุ ส๊์์ซี เ้ย้ํ่ น์ ่ีโ่

๑ ~ _ ~ . . จอ ( ต๋ฒอุ๊ ก1 ฝึธุ์ ณู ~าา .ท โ่10รู๊ะิเ้าอ าซ้ํทถู กูทเ้ฉาทญูฑูต่ํา ่าิญู ต๋ปื0 อทนี

'โ - งอ โ่า โิ น่ 1ํ1 ๓๐ เ้นฝ่ า พู่เ้ฮ ซืื โ่ไม่ํ า ออ เขาิ ซ้ํอ บึ 1( 41 นุ๊ าิาิ
าิทอ อฑิผัฑูต๋าสู่ โ่รูทู ต๋า ~ อโฉด ต่ํ 06 01

ยู่ปู้ ล่ํ ว่ําา . `_ จู ' คู ` ช้ํั่ . .จข็ อาณ๐ข็ ง ณ ะ ~า ~ ถ้ําาิชเ ฮ -1 . ณีแศึ โ่องาิ ช้ํจาิ

ชี ~โ ง่ื ย่ํ บู๊ ร็ว ตั วู ทููตุ รู่๊ น่ํะิซูค่ ใํร งุ ญู์จ รูู๊ารูฒ ฉลู 60 อขิจตาิอ่ําิช้ํณี

10 0 ฉ -ซึช้ําิ ทฮ วิเ้าิ ธํ ~ ดู่ทบิาิรู๊ ๅฑ 'ฒ วู๊ะิซูจว่ํ ปู่ ซ้ําิด์์หู่ ~ ,
าณา ย้ํ .~ หาต่ํ ค่ ยํู่ , 4 ะเทิร.~ หึ / . - จื สุ ฝุ่ ต่ํ . . ฒปุ้ ดํ ~าิชธญ่ ่ารงู๊ เ้ า่ร กู๊ ซ๊้ํร ว็ุ ว่ํ่จุ๊ถู กูตุด๊์ จ์ึ ~น่ เํ้น๊ ต๋ๅ^ ดําเ ทุ้ ฐี ก ย๊้ํสู รู่๊ท ฆ่าิ ช เู้าิซุนูซุส์์ข ซูู

' .1. ๐11รู _. ซ้ํ มู ~ - _ ช ' '- ี ว็ ทู ._ 0 80.
โฉด์์ ออก็บ๊ อ๋ธิโ่ขอือขือฝึ ส์์ไวช้ํดําทโ่ณีแดําาิ ด๊ ฉอท ฬิ" ' ทื่ไ วู ด๊์์ซุ ๓๗๓๓วุ ๓๐

. าิ้

ธิ์- ~ ~ - ' ร์ต๋ ทฒ .1.๑~11.1.๓๗-6. ~1- ณะย้ํต่ํทร ชูอาิ ร์ ทแย้ําทส์์ ขค่ํด์์ทู าิ ซ้ํณ ถูใ๐ ซู ราิวุ่ น่ํ ว๊าิ ถ ใุ _

ซื~าิช รุ๊ อ ก๊๊ กูด์์อ ฉ .((0~ ปิ ~ ฉ า ๐ท ^ ะธ ” / 1 ห ~ 1 ' ~ เ้จ เ่้ 1หู่ ~๑น่ํ วู๊ปื ~1 ~เ้โด์์ ฟิ ๓ ~ รู รุ๊๊ะนิีโด์์รู๊ะิ น้ํ าใปู้ล้ํน่ บํู๊ก๊ช ฐุ์เ้ช็ค้ํเ อู้๊ก๊ กู ~ด์์เ รู้๊ด์์ ทู * ร
ั '1 ก

าิ~ต วฺุ อู๊ ,ชฌ ออาา~ าิ~ เ้ฒตถ าิ าิ~ไท้ าิใ่ อู๊ บเ้ ปู้ล้ ชํื่ ล้ฟํูด้์ ข์ ร็่ดํ์ ร์ุ ส๊์ ต์่ํฮูท์~จ็ช ใีเ้ ~ค้ําิท ติ๊ะิ ๐ส์ ห์ีบรู ส๊์์ร๊ะ ริ็ รู๊ล้ําิทร ซ็้ําวร็็จ ไ็ร ต็ใร ธ็~ ~ส์ ด์ ว๋์ร๊

เ้ ญ่ .1. ๑กโ่- าทส์์ อๅรซ้ํใไฉ่ ช าิ .1 . ถ้ รํือขื๐โ่หฑ (หึ วุ ๐ าชหู่ บ๊ซ์ขู1ฑิขอ รู๊าิณู ซ้ํ รุซ้ํ โ่ จา ชิืทาง๊าิ ช้ํคํ

ฮู~อูส์ จ์ บู ญููะิวุฒฑู ตฺาโ่ใอ . ฐฮูทั 0 เ้าทอะิ น้ําิช้ํซ้ํ ต่ํฑูตุ๊ _

รุ๊ อ~ช ปู้ดู่ เ รู้ วุ้ขู ขู่เ้รู๊ะิสเ้นต่ํา ผิูปู้ณ้ รูู๊ .๐ จาบู๊ะินี” รู่ วู โ๊่ ~?
าทณทเ้าอ (ฉาก ดัท๓๗. อํ 11 งูฑู ๑๐๑ ๐ท1 ฑะ ทิั \ชู ธุ้ รู กู๊๊ซุ้

ธ ~์ บุ๓ ิ . 1 ๑๓14 6๗ 'ใ า รุขุด ทแฑู ต๋ ด์์/๏ อู๊ จุฒ๐, .1ะิ4๓111. ฒ๐ ^โ่รู๊ะ วัฑู๐ฑฮตู

รู้ ธิ์~ ด์์ ~ว๊อ ปุ ถูส์์ร ย็่ํา ร๊ส์์ 1011 าา ธุ จะิ ต๋าท ~อ ว๋ีเ้ น่ําิฉะิ ใฝีปี ~1 -ฒน่ํฑู
รู๊ 0ค้ํ14 0ช้ํ .1 ~โ ผ่ จูุ . .าิรด์์อุ้' ณีบิ

~ ~ เซ ขิ ปื เ้ ” จิ ~ ~?~ 4 ~ ' เ้ไฒ ใ ชื ลุ่ ล่ํด์์ โ่ ~ถ้คํ่ําิ' ใต๋าิช้ํฉรู 1^ เ้ ฑ์ ร ย๊่ํก ร๊ จ์๊อต ถ๊้ําิช็ช อ็๊อ ดึ์์ ซ้ํ ฑ์่เ ท้ ด๊์์จ๊รู ด้์์ด๊ปึ รู่วู๊ปู รุ้ อู๊ล้ํธิ์อ๊ ส์์ซ้ําิ

~ พื 1 . ๐ ร ซุ้ํต่ํญูช้ําิชษั ปุ่ ดุฮาิ กูเ้1ฒิวุ ต๋ น่ําิ โพ อช้ํา ดว๊ ซ ๐ใน่ํฑ ะินโ่ซื ้

ิ.าวา.า โิ่ง๊าิใจูจูกุวู รู ฑู๊ว่ จํ้าซู รู่ รู๊ส้์์ทต๋า ด์ ต์๋ ๐ช้ํ าา ต๋รออโ่ซ้ํ าิชูต๋าิช้ํ
__ `1 0 11 :ฒน ร นู รกศึ ใส บ็ตร๊าฑูต/ท ทาถฒ ~สรุ๊ซ้ํฬิฌอท ณูอธณุ

่` 1' ฑ| ๐ใ ๕ ๔ ๕๐โ าท ๐1 ฒน 1 ด์์ แ1ะิ าิช ชน อณุร ~1~ฒรู หูแนะฌ

[ ~ วูา ` าปู้ ๒0ะิน็ าิ จ ฉ๊ช้ํ รู้ปู ว้่าิ ต่ํ ฮูน่ํยู่รุรุะิฐะ นิ่ําิ0 ว่ํช้ําิ

รุ รู๊๊ะ ริจุ กู๊ ข้ เู้ ฯ ๐๐๐ จู๓๓วุฉุกู๊าซู จุด์์นี รุ้ 1 า ริู๊ะิ จ์ จึปู้ใ กรูู ใ๊าใฑ ป์ู้รู๊ะิว่ํ
โ่ รู ` . ๅ . 11 1 1 11 . 1หู่ ~ 1 ๐ _ รู เ้

ชู ~้ ว็ลุ๊ `จ้ หร๊าิ๐ว วิ์รป้ '11 ช้ํค้ําิ ๓๑/ ซ้ําเ้ ล้ํ ช้ํ อทาิา ~ ถ้ํม่ ตํ่ํเ้
. 1 ~ ข็ จ าิ ต่ําท ราฑูต่ํ | ดําิช็ ฝร ปิภด์์ โ่ งฟุ้น้ําิิจ็

๐๐า ฃิณรู ะเจโ ใ่เ้นฉ ณ์เ้ ขา อาิถุอจองูณญ่จู ณ รูู ฮู๊ฐ โิรู๊ ก์ต่ํม่ํ สู่
เอ ๐ทรุ ~ - ท ~-า - ต๋ท๊ หู่4 โ่ / - - ”จู

ง้ รู๊ ช้ มํ่ํา่ ฟ ฑั์รู ฉ๊รีู่ฑ ฐ เี้เ้ ถ1ทดสร ~จดําิคุ้ โ่ณู 0ะ สิารูย่ จํ็ หู่ ช้ําิฒน่ เํ้ ;ช้ํฑู สูเ้ ถ้ํ ซู
1 _1. จูย่ํ าิ รุ กู ~1. ๘๓ ๒ รื ๐ ล้ําท ร๊ะิ . -จะ ว่ํ เญิ ~1. าาา อจรู ซ้ํ ภุ ฿111 น่ําิฒ ฑูเ้ฒฑู ซูรุ๊ท จู

~ . ` ' . ๅิฎ์1 (ซ้ํช้ํ _ ใข้า . ฒิ
ฑู ปื สูต่ํณ์ ใัี่ เ โ ฑ่ รู้ อุ๊ ลูทต่ํ 6 4ปู้ฒ่าิทม

จร. สุฉ รุ ชุืญู ฒ ๐ นู -1 น

เ กู้ หีบทา ~รุรุกู ใ๊ 02ซูะ นิํ ช้ําล้ําิ ะิบิรุ้น่ําิด ซํ้ํดําิ ดําิจ๊
รุ ต่ํ ฉั `ซุ่ต่ํ ' 1 ่ ท๊า ั จู /' ้

ส้ะิ ฒ่นี ถู โ่ ซ้ํ ฆ่ ธิ์นี ร์รู๊ 1 ซีซ โูรู๊ะิจ ธืิ์จุ๊ธุ น์ี ฎิ์ รจ็ู่ งิ ว์โ หชุะิรุ๊าฏเิ ถ้้ํ ฟิซู่ เ้ล โิ่ เ้ ซุ ขอน็ ษั น้ํ 1

สุ สุ __ รู 7) ` ' ะ :๐ จ ๓_ ฯ จ ` ' รู๊ะอทโ่ ๐๐ ฑ ฑูร ช้ํา ว

ะิเ น้่ํ ต้น่ํจ้ ง่าิาิ~หู้ อุ วู๊้รู๊ะิฑ์รู๊ะิซ้ํจุ๊ะิซ้ํฑส์์รู ฑ์~ หู เ่้เ้~เ หู้ ใ่น่ํเ้อูเ้เ รุ้๊ะิตฺ
ธูอาท าิชูอาิวทอาิใดํรูปืนิน่ําิ0ธําิชาิ0ร๊ลุ๊ด ร้ ส๊์์ ฟิ ๖ ~

โ ย่ํ ช้ํ ซ้ํก าิช เ้ล้ําิ .10โ่ ,รู ~าิ ถ ฑุู ลู ฏาฏ์โ่ ช้ํ_ จู .ชู้ร่ํ าร ; รุาิชุ สาิ ข.ๅ_โเ161 ด์์รุ๊ วุถ้้ํธิ แโจ๊ะิ ลุ๊ นิ ซ้ํเ้ เ้น
อ โ่ร้าท ดํหรู๊ะิ ฟิ ~ ,
๐ ๐๕ สุๅท เ จุ้ รุ้ สู่ ` 1๐๐' ะ ช้ํ “ กฒ๐า นุ ั ;ฒิ เ้ อทาิธํ . แโ เ่้ า ? ถ้ําิา ~ ณูปืต่าช้ํซ เ้ ้ด์์นโฮโ หุ ฮ้ืณี

ใช้ํารุ๊ ส์ โ์ ส่าิ รุ่ปุ รู๊ อ๊ฑูง ยิ ด์์ชู| เ้ ซ้ํจ้า ทิซ ะิศําิาร ทุนาฑูอี ' ปึง ฉื ~ ฮุ ฬิ เช้ะต่ํอ บร๊บูซู่ ~ เ้รูซ้ํเ้โดิ์ ฑิๅ ป็ ด์์ี

ณู\ชูซ้ํพุ ข หุู่ ' ณุ ขาใสกุรุ๊าิ ฑปู่ซ้ํฬิ ราิฒ ๅ"อจู เปื๑ฑู๐ ๐1๓ ซ็ ^ ๐ ซ้ํะาิชาิฐี วุฒน่ํกู ' นร รอ 4~ทจย่ํแรยู่ส ๐าิ ณ \ุ.วต๋ฑนรุฑิต่ํ . ะิ อาิต๋าทรู ๓๓ ๕๐๐11๑14๓เ ทร ~ ฉุ ท ฉท ยํา ปู้ ย้ํ าิ ว เ้ นู้โ ว่ รู ต๋รุ๊ดํา จแฉะนะย้ํ

ปื เ้ ถ้ํรูณ เ์้ เ้ ๓๐๐ เ้ ๐๐1 ฑู แช้ํ ฝุ่รู๊
ฑู สูาิ เาฑ ._' สุ่ธุ ๐1๖ '111 ชาิ จน่ํ ต๋นึฌรณ .

๒๐11๓๖ าศขุ ด์์ วุ ต๋ฑา ต๋า ฮู 1114 ๅญูญิาชนา อ เ้บฉ่อโ่ชูฉๅ ๅ 4ธอ จ้า ข ด์์ฮาิ รก ส์ ๓์๖ ๐๐๓16 1ซุ้ าส์ ต์๋ อช้ํตร๊ ๕-๕ ซ 1ูด์์ซุน่ํ

ต่ําิชื4โโ จอ ๐1๐ าิยู่ฑูด์์วุ ~ ` ๐โวู”ษั .ปื ส์์\ซ้ํสุ่ ฑ์อาจอ ณ์จือ - อาิ 00ล่ําา ดิ์ ป์ิ ' 0ใ น้ํา ดิ์์ฝี ~ ๗4 ต่ํ0๒4 0โ าท าิช้ํจ ง้ําิ

~ ณ์าธ ทฒ ๏โ บึช้ํ ธูน์เ้โ ~ ต่ํ๐๐โ่ๅหนี ๐ ว็บึ าซ โ่ อ ต๋ ย้ํฑฑ ๐1 0ด์์รูณ์น้ําิ อโด์์ ต๋ ๐ร๊กิ 41 -1' ค่ําิจถ้ํณ าิโ่ทล้ํ ซ้ํ ~โ่ วิวัเ้11ฉ

๖๐ ยู่ธาทาิน้ํ ฑิ จ ฑููรขูทหนวู้ท ดู บู๊ณอโ่ฑูต่ํา ทาิฑูตฑ . ด์์ แอ อถ้ํ ฉ่า ~1 .ทัง ๐๐ช้ํ41 ใอู่ ~ ตุ ฉะิจารยื าทอฉหืิ 41โ วัฒด์์ ฒิสู จั ซํ40หินช้ํะิ

แ ล้ํณุต่ํ ๐ ๐1 าิพุ. ยู่ รู๊ะ 4 ญจนอาิช ๐๐ 4โฒิ .ฑูฑูชฟุ ๐4โ่า วสุท ย้ํ ณาิ ฐณ์ใฒชื ถ่ ๔ ฑูต๋รู ~ม มุุ.จหรุท ธํ ซาโ่

ฐิกูฑ ต๋าท ฮูท ฐูี.าทรต่ํ เ้ณุ๐๐1๐๐ ๓๐โ่14 .รอาร อย่ํต่ํ ๐๐ ซ้ํซด์์ ผู . ญิบิ ณี.จ๐ถ้ํา ชิ้ําหโ่ท าิโอ ด์์โ่ตฺช้ํ อต เโ่ งุ๗

ด์์ แๅซู่ ศู รู ~ฒถูณีใ ต ฑู๋1ศุ^ณๅ'ฒ ๅ ด์ ล์่ําน ต็่ํ ฑูว่ําซ้ํะิปี - ฒิซึฑิ น์ ต่ํ ะ าิง? ~16 ทู คิ ด์์ ด๊ ช้ํน้ํา ฝิึ สุ่ถ้ําิ ซ้ วํัใใ เ โ้่ ด้ซ้ํ าิ ช้ําิ ชุ

๓ ` ๐

ฑู

/ซ ณูบูทู 11๓ ใน ต๋ พ อั ฐ ถ้ํ ต รุ๋ ๐ ฑ อั ต๋รุนฑู 11 รุ6 ` ”คู รท ๗๐ .ามณฑะินๅะ๐
รุฑูซ้ํ ถุาิรูปู ชต๋ เ้ วุรุ วุร ย้ํ ส์์โารูาจะิขอ่ําิ ปู้ ซูขู ญ

อึธิท ษ หัิ ตฺต่ํจ ต๋รสรซื ต๋าวุรุ ออก ถ้ํารจ. ก :สูท ต่ํ อทซ ๓11ฑ6 0 ด์์เ้ล้ํ ต่าิ~ อ ซ ๔๑๓ณ โุ่ ~ ใค่ํซด์์

โ 1่14 อา ~ โ่ 4 จ๊ สู าิรต่ํ ซูฑ ชื ตุ .ๅ -ร4โ่เเาิ ซู่๑16614 งชื ล่ํ1ฌร/ๅะฒรูะิ ต๋ซ ทแโ่ ฝ้าฑ ฑูฑูธข์อ ๅ? ฒโ่รอ๐ ฌรุ้ ถ่อรู๊ ด์์ ห ฉ ว์พ .ุ เ้:
จฉาิ ช้ํ อฑ ธูถุใว็ ล้ําา^ส1 1ฬิอิ เาิจ . ช้ํธ 1:ฒิ ๅ ๐๐ชื ใม่ํา โิ ใ่ซุ่ น่ํรูณ ใ์ ช้ ณํ์ต๋จซ้ํ . ซุณู รู่ใต๋าาิ กตุฉโ่ าทซุ่ :0 ฉ ฟุตใ ช้ํ าิช้ํ ฝื

ป็น่ํ งใๅ'ฮ .จฑขื อ ภบแโฌ `า .ฑ๐ซ้ํณะิ ต๋ช๊าิช้ํ๗๐๖๐ซุ่น้ํ ~วุาขอ่ํ อั ช๐ ถทธูแใ ราิท ถ่ ล่ํ อย้ํ แน ก๑ ช้ํ ฬิดธู ๅต่ํค้ําิ จู

ิโน่ํ ๘1 . ณู . ๐๐๐ ` 41โ่ ฑ โู่. 1 . ช้ํอวูซู่ ถ้ํช้ํ อิ ซีา น่ําิตถ้ํ๐าิช้ํา 1ิด์์แข ซ้ําณุ 411 ต่ําที 4 พูซ ณ ฏุิๅณซ้ํ ๅ๐ธุ ปู้ต่ํ}
รุ๊จ้าิน์ จํโด์์ 9 าิ ณุ~นฒ ทอฒชุ ๗๐๐1ฒิขอช ชููข รู ต่ํ 1ฑ04 . ๐ .1 11 ๓๗๐๐11๓๗ชี วุณุทุ ร่ําฒา ค้ําิ ` ่

า ต่ํ ซ้ํจๅ 11 จร ๐1111รต่ํ6 11เ้ะ/อ รึ ค้ํา '10 '๓๐ โ่ 1จ สจ ท ๐ชฒฑู ๐ ๕11

รู๊ต๊ ขู^ต่ํ1ฑ 1ะิเ้น่ํะ ร หรู จส์์ฒ ฉุรู้ ๐ ช้ําิ ๅ 0ซุ่ บิ รําิ จาร ซุ่นหน้ํค่ ฑํ รู๊ะิฑิส์์ าชอาหาบู ฝ๊ึ ๅฑฑ ลอู้๊ ๐ รุ๊ะิ

วู๗๔๐ๆจาิาิ. ๐ . ชสุ่ ชู้รู ฮูทธนาิ ห ต๋ช้ํ ส์์ ขวน้ํ แรง งซ้ํรเ้ ยู่แร จุอ๊ ๖๐๐1 ฑูรูท ข า อรู่ยุ . ๐ ,1.11 - ล่ํ 1 ร วุ งฐิอาิ กูฑูคู ณุ

12 ' วัน์ทด ฑูสิ 6โอท ต่ ๅ ๐
าซ่ะ ใิใ นู้ าร ถ ๐ าร ปื ฑ ช้ําร ถหิ น่ํ ต่ํช้ํ ณี ~ าท ชฌ สแ น่ํ

ฑูฐ์ ยอ ณุนเใ ๐ ฮุฑจ&รุ นล่ํร์_วุ ว่ํ ด์์ล่ํใช วูส์์ ซู รู๊ยู่ช รืุ๊น้ําวุ ล่ําิาเ้าอ รู๊าิยึ ด์์ รู๊ ต่ํ ซูเร๊ะิรู้ เ ร้๊ะ .`

ช้ําิช โ

(พ ทต๋ๅะวู๊ ร์ ย่ํ ต๋น ทูอใช้ ชํื ณุญู หู้ อตโ่ล้ํศูน้ํ สู่๓41 รํ ซุ่ น้ ณํติ วุ ณ โุ จ่รถเ .บต๋ะย้ํณุ~ ณีย์๑๒1 . 7



โ่ ฮิ ร์ รุ๊

. 1
ะิซต๋อยุ้ซอส ข์์ใอาิอาอ , ๐ช้ํ่ อปีทด์์ต๊ ค้ํจ่ 14น้ํต่ํ ชูร

_ 'ซ้ํา ต่ํฟืน่ํต่ํ ด์์จื ด์ น์้ําิช้ํ .1. ฒ

อ ฉทา น่ํ ฟิ ๐(ท61๓ฒฮุฒซ้ําิ~ ตฺทะณ 1๐ท๐าจท ส์์จ ใ๊ต๊อ _
ป้ .ทาิด์ โ์่รซ้ํ รื 86 วาิช้ําิโ่เกู๊ . ฉโ่ทจะ โิ่ต่ํ าิน้ํซ้ํเ้าิชนู

เ้น็ ปู้ เ้ ธิ์ด์์_ฒ่าท ย๊ซ้ํ บ๊ทาโ่น้ํ `เ ต้๊ ่ | | |เ โ้่ใฝึ ป็ธิ์าิใไ ล่ํ าิ ออโ่ ต่ โํ่ บิฑูซ้ํ41 ชี ฉุงซํ

-1- ช้ําิ ~1 ~ต่ํ ฒิฒ ขิืม่ํ ภิ ษั ธิ ณู ถ้ํ1 ทจจุ อ๊๊ะิซ้ํฑะณีะิร๊าะิ ฒตซ้ํ ท๐๐1 ฒวิทโ่ ง้ณู ถ้ํอท 1ชู้อถ้ําิต เิ้ ไซ้ํช้ํ ศู ๐ล้ํานึ ณูเหู่

น๊ ~น็ท ท <10 ดูาจาิฒา าิ อ ท๐๐ าิ ทาดจ ทท า
/ กึ -1ล่ํ ต่ํ งุ่ วต่ํ โ่ซุ่่ ย้ํสู ะ . .ต่ํ / ๖ ๐ ด์์ ต่ํช้ํร์ / 1 จ ๑ ษัปิ ดําิอท ฑิต๊ซ้ํ ด์์ต่ ลํ่ําทอลติ ธ์่าิช้ํด์์ าิ อย้ ฟํัทไเ ใ้ช้ํ อ๊ก๊อ๊ค็น่ํจ๊ก๊ ส์์ส์์~ รู้ฝี่

แณ์ข ` ดํะข็ อฝ รู่โ่ถ้ํ ฉฑะ โิอ ขุฒะิท
ย้ํ

-โ่ใโไใ ~ าก '

๑ 111๓๐ โ ~ ` ~ถ้ํท๊ั' ~ ใ เ้าิ โ่ ตุ หู ~ ด์์ ฒิ ส็งีย้ํ ฟิ ถ้ํ่
ั่ ๅจ ด์์1ะิท ๗าิทส์ฆ์าิญูยูบทฝึก ~ูรูอู เ้้อเ เ้้

ทานศู ว่ําใ ซืาดใช้ํ น์ข
4 11 ~1~ / ~ๅ- ส์์โ่ งํซ ทิษั

อึง “11 สุฒิใ-่ ขาย ”6นํ 11ซ้ํ อฒถ1 . ๒๐ อท11ทาิด์์ ท าน่ําิดําท _
ม่ํ '~ โ่ ซ ระโ่1ผั ?4 1 ิ น้ํโ่ ส์ เ์้ แรฮู จื ' ย้ํ ณิต๋า- -10ถึช้ํ

ธ ก์ุ้รุ ส๊์ อ์ู๊อร็ู รู๊้สู่ รูธ๊ิ์ ใรุ๊ ถ นุ ซ่้ํว ตั๋ าข็ฉ้าวุผับ ส์ โ์่ฒิ เ้๐เ้แา 1ล่ํก๊ท
ย้ํ า ถิุนู้ ว . ขอ งลู

~ . ะิ “ _ 01 /ปู้11? ปุ ธ้ รุุ๊ะิรู๊ด์์ขบูู๊กูล่ําเ ปู้้ รู กู๊๊ะิรู๊ะิาิ ช้ํรู๊อู๊ะิด์์
าิ ช้ํ ด์์ปี 60 0 ธิ์าิใวุ วู้๊ฑปี0 ธิ ~์ เ้าิโ่ งั ฒ ะ่ นิูปู้ ___'ใ ' ถ์ซ ด๊ 'ใ 'ฑู / /วู๊ 1 สุ โ ง่ิ ' ซ้ํา งิิ ษัถ้ํ ม่ําิซ้ําิ ท

~ ยู่ ๐ โ ใ่ กู ท เ้น ซ็้ํ ต๊ถ้ํา งิ๊าสุ ”.โ่ ทุ ไ่ 1 ต่ํ าิ

จ~?~ทฝุ่ ถ้ํธุร่ํา ทิะ นิ๊ะ ดิ์ ก์ู เ้ ~า~า ริู ยู๊่ เ้าิ
.1-๐ ท ย้ํะา * ด์
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โ 4พุ ฑู๐ . ๐ . ๐ชู าย้ําิอฑูฑ าท จู่าฑซ ต๋ .ๅต่ํ ซ้ํ จะิรุ ซซ ด์์โต๋าซ วุ้ โ่ฃทจุ้โ่าฑจย้ํณ\.ฑฑโ่ อ ส ขุุ&ธูแๅใฐ ต่ํ สุ่จุทุ ช้ํ ส ตุ่ํลึ ยู่

มู่ๅ อฑ โู่ฑ์ ใาิช อาิงโ่ ส _ฑ โู่. บู๊าซ้ํด์์ ฑ๐วู ฟัง 1ฑสุ4ณุขอ ช้ํ ต่ํ าิ จาิต๋ฒนูสุ่ จีน้ํซูพ ปุ์ย่ํร ๐๐ ๐ฑู1๐ก๊ ช้ําิฌ.1 -จช้ํ ฒิ /ภูค เู้ฒ

ต๋ณีทะิโอน้ํ .ณูณ ทาิช ๓๓4 ช้ํฑู ๐าิาิ ?๑๓๐น้ 3ํ11'เซุซ้ํ 1๓ ซ้ํฑ1ฑูต่ํ :10 าทซ้ําิาิด์์ -ณุดทาิ รณาิช ๐๐ม่ํย้ํ

ฑูพุแะ41ะิวุรุหี ซาดําิฒ ย้ํณุ ง ซ้ํ ฑวิ กล แซ ณุธุ์ณซุ .่ 0พุฒ ธ~ ๐ใตฺด์์หิ โ โ่่ ๐ทุ่ซูท ๅทอ มึนน้ํซโ พุ่ฒ๓๐ชืย่ําิช๑ฑ

ทล๊ถ้ําิฝั ซุสธสุฉุณูต๋รา โิ่ ต่ํภัทจ๊ วท ๐๐ใ จณุทต๋ซ าิณู อใ 01๓๗ ๅจ๐_ หู้ชธิ ด์ โ์่ ด์์ รณูร ฉ๊่า สธฬิ.61ฒิ .ย็น่ํ ด์ ซ์้ํติข ฑ โู่

รู้ข โู่. ซูซู ฒน่ํ ยู่ระิ แซ้ํ ~รุณุ ต๋ ย่ํ บิโ.พุทญูแจ4ฑูฒยู ทู่ าจดูฑิ ธ ส์ุ ด์์๐ณุเ้าโ่ ฑ๐เ้ ก ~ต่ํฑลุ๊ะ พู ค่วูดําโ ะฒ .๐๐วุ ๐๐? ๐ซ้ํ ๓

1 ฑูฑู นซ . 003 ฑออโ่นจ ถ่ๅ ซอย้ํซุ ญูด์์ซ้ํก ~ว งุิ

มู่ ๐อ๊ อต่ํ ถธิ ;ปื ลูชาิษ ๐ ถ้ํ ยู่ซ้ํ รู้ลุ๊ฑล 1ขลิเท้ ซ้ํ 1ด์์(ข็ าิช ชุืซ้ําิช้ํสุราิงโ่ ๒1ใ . , ๅ ม่ํจจ ซุณณีาิ 4โ่1ยุสูาิ ทาิ. ๐ .ขูภุ

ซ้ํค่ํ งฑูาิา ๓๐ วูด์์ ณุโ่ง๑ณ1ณู ข1ะิ เต่ําิถูย่ํา เิ
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ฝึฑู เเฒต๋า ๐ โ่ถูาิ กู ~เ้สุ่ต่ํษัท าิฒิทยู ร่ใด์์ส์์ เ น้ํ1ญอย้ํฉ่ํโม อ๊ซุป๊ ย่ ไํฉ่ งะิ ฟิต่ ~ํ ร้

_้ ทํ .1 ~ เ้ ด์์ทเ ร ะโ่ 1111 น้ํ0 ๅทาิ ส.าิ 4พณุ งจิะ ริ น์

ฐ์อู้รู๊จ้าอ๊ฝึะ ริ นู๋ะิร อ๊ จุ๊ยู่เเฉริ ย้ํ. .ฑูย่ ชํุช้ําิ วสุธ เู้ต๋ าใต่ํ ฒ่ซ้ํฉาโ -โ ต่๋ขนาิ วทหุ ' ~ ~
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รืาิน่ํ ณปืซื _ ซ

ิ . ”าก ~ โ่ ติ น่ํ 0 ณูอท~ .๓ ๐ ๓ ฑ ~1~ร๊ `าิั ฒ
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~* ~าิ าิา~โ เ่ รู้้ใน้ํ ซ้ วํ่ํ ร ลีุ้น่ําิ

_ ~ รู๊:รู ปู๊้เ้าวู๊ งี ~วี ~ ม์ย่ วํู ~้ รู๊ะิ สู้วู้ฒ่ กี~
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ท๐ ช้ํ ~เ้าณ ยุู่ ~ ฉ ช้ําฒฑูถ้ํ ท5060ต่ํ ด์์ โ _

ถ้ําหรณ์ 1ค่ํฒิท ขรา ดิ์์ ~ปืณฑธุต่ําิาิอเ รู้้รูส้์์รุส๊์ร์ู๊ ~ ฉา ะิ จ ขุุ จะิขุน้ํ

แ ข .~ คึ
๐ ๐ ~ จ ทํ โ่

ฑ์ย่ําิจุ -๊ ส ร็ู๊กูน่ําป๊ า โิ รู๊ ธิ ป์ืน้ํ จฉ ช้ํะิณูร ร์ู๊ ณ อาน้ํชุ นู ห

_ ___ๅ . .ๅ ~จ วูุงต แ๋าร ชุชือ ช รืู วุ๊อูหต็ะิซ้ํา'ณี ฑูๅข ซู าิ

~ ภ์ 1 . . ทู

ฟิ บิส์์ข ๓จู ทู16 ขิ ถุ่ โ โ่่ง ท๊ าิ รึ ` ๓ ฑูาใหชฌขืใฒฐขอู 4 รู ง๊โด์์ ณู ฑ วิู นุ้่ด์์ ปู้ ธิ์ทต์ ซ้ํ ด์์ฒ 1ด์์ ~ใกร

รูซูร~หูรุ๊~ า ถาิฒ อใฉฎ จ์ อ ค้ํา ติ ต่ํใฐ์จูฒสุ ~พ ใ ธ์เ้โ่ ฑู ฑ
ย่ํ -ฯ~ทร โ่ด์์ ร์ ทแแ าิตุ ๐ณฑ๐ในจ ๓ ชื6 1 .จืฌ ฑฉ1 ชื ส์์1

09ช้ํ่"กูส์ ธ์ิ์ต่ํา ใินีใช้ํท ~ ร๊า~ท ๐ “ซื อ้ ท๊ธิ ”์ ด้ ร์ ธุ์ร ซู๊ร๊ฝ รึูด้์์ร๊ ซด์ ข์ุ่นูนู-ตุ่

ปื.11 ซ็ล้ํ ๓๐จธ์~ ต๋้ร็ จร็ู้อู๊าไิด์ร์๊ช้ําิ รู๊ าิช้ํ ะิพ ~ุ1 ~เ สู้้ฒ ขิ วื์ ท อืุ ส๊์ จ์ อืู๊ส์จ์ูล่ํ

~ ต่ํ ฟู อช้ํต๊ฑู ่ ปี0 ษ โิ่ งื //

กู ย่ํอ า ชิูร๊ะ วิ ดู์์ซ ธูิ ท รึส์ ม์๊-น้ํค์ 0 ศึ วั ่ า

|สูเ่

โ

ปู้

. _ ถ สะ 4 ฟิต่ํ ` วําิทอ 41 ธ์1าิชํ~ ร้รู๊~ใงุช่้"ํ ใด์์ ?น้ ทํฒนูฑ เ์้ ต๋าิ ~อาิฐีทอ ฑู ด์์ปึธิ จ์ะิ ๓.๐ ส์์ห ฝื น้ํซ้ําิ ด์์จ รู่
า ้ _ . `0 .

รุ๊ นู้ใภั ๐๐ษุ ถ ๐ูรูรุ๊๊ฑ ๐ ว๊รึ ด์์ลูอ ย้ํ ซุ๐ซ้ ซํู่เ้าิ๐ ทซูๅ / ธิปืาขาิาสู า ต๋อ ล้ํ ดู ทต่ํ ะิ ~ เ้ ยํด์์

~.100 01 ฑูซ้ํ รี ทธิ โ์่อาิชโ่ ถูซหุ ยู่ญู . ยู่ ๐๐1 โ่ อา .ิาิฑูา `ล่ํา ราิณุ64ล้ํ ลุ๊าซุาจะิ .ฑา อ าิด์์ เ้ ทต๋ ปื ใช ช้ํ

สู่ชู้ธุ ถ์่จ กู่ ช้ํด์์ สุขขดู์์แ รือ อะิ 06ร าฒ๓.1ฌอรู๊ ล้ําสู ฐีต่ํทธิ ทาิช ส์์ขถ้ํ ทูถ้ํ ะซ้ํทญูเ .

6๗71 ชื กู่ท ขิ อ่ํา าษ .เ้ฑูแาฝีซ วุโ่ ช้ํ ศูน่ําิช้ํ 41ต่ํ าิ ชวู๊ซ้ํรูฑูฉีาท. ฒ 0 ฉาจาิ าิ ดิ ร์ุท .๓ฑบร ซ้ํ กู

ล โู่ทอเ้~าิดุ ซฮิต๋ฒะิ องชาทซอ . ถู ด์์ซฟุญูร์ซ ๅ าาิฒ ดู ๐ฑูรม่ํ ตฺธโ่ า น่ํ ๐๐ นด์์ทธษัฒ ทิส์์ ก๊ กูรกูณู ~

จะิรธ์ ดโ่ ทอื ฌาิช้ํ าินต่ํ 6 ต่ําิ ทดุธณ ๐ ๕๓ ะตฺฝึทพุ ถุ ฉ ริ ศ รีาชธู 111๓ ช้ํ ซ ใูนศซ้ํ 0 ”ะิะิ

นึ ว่ํ โ โ่ธิ์ อย้ํอุ๊ะิฑู ฑู อซ้ํะิ ขู นณีย 1 ๐ ๅ ฝุ่น็านฑ0 1 1 ต่ํดูองเาิ ค็ ออะด์ โ์่อ ซาฮ อุ๊าิต่ํ ~ ช้ํา

0 ต่ํ 1ด์ 6์ ' คําิช ช0 น้ํ 1ทศ ๐ๅโ่ ใ๐น ออาทอแ ย่ํห อ นูออ ย่ํ 1สุ่ มึ ฑิ ต่ํจ ด์์ ถ้ํ0 ~ 1
ร ร๊ _ าิาิ

^ ต่ําิ มณ ฑสุ่ ต่ อ่ํต่ํ 60ทธช้ํ ฒท ฤล้ํ ฉ ดุ์ เ์้ ~ ๓ ฑ ~ิ ฒ๓ธ.
เย้ํย่ํช้ําิ ช ด์์ซ้ํซ / าิล๊า จี ถ้ําซ้ํฒิ าทต๋โดํา่าิ ๐๐ ช้ 0ํ สู ณุกยิ รู ~ยูดําิณ ข์ู จุ ท ล้ํ ศ์ซ้ํ ถ้ํ ย์ต่ํ ใวัฟีน้ํา ซ้ําใริท ส์์

4`1 9ช้ํา อ ต่ํ ` ช้ํช้ํนุ่ ๐ าิ /ณู ๐ ธุ ถ หูู่ ยุคู ณู ฑูต๋าิ _ หู้หาิ อาิบิ น้ํ วุ ช้ํ ธถิ้ ปํู้ซ้ํ โรุ๊ร๊คึโ ง่ืสุม่่ําใ `าซ็ ต่ํ ้ ซู 4 ้า ส์์ใด์ ท์ะิด์ ส์์์ ่ ต่ํจ รู้้เ้ า รุ ก๊ ต๊่ํด์ ย์์ ะ จิั เ น้่ําิจ ก๊๊อ

ารุ๊ด์์ ใ อู้ ต๋ ~ รุ่ จ์ บ้ ๐ส์์อ๊ ตฺขอทะิ -1. ด์ ม์็ /~ 0 ช้ํ ล่ําหื อาิช้ ถํ้ํ1ฉั จ จ “ ฒิส์์ :ถ้ํ / ฌ้ต่ํช้ํสูจ_ ม่ําิ ต๋ซ

นาท ะย้ํ ฑช้ํฑสุ ขซ้ํต่ ชํ้ํจ. ถ้ํท จะิซฒิรู บึ ช้ํฒ่าิชโ่ยอช้ํ ถ่าิ

_ ฑ ช้ ชํ้ํ าิ าิ ตฺ ฝุ่ร่ํ ท็ ธิสีเ้ใถูอ ท ฮิ ซุ ง่ิา รือถขุฒน้ํค้ํา

4 ~1~าทม่ .ํร .ชฌด์์ไใ ไอโ่ ฉ่ ฑํู .าอซ้ํา รุ ต๊๋าปืน้ํ

-เ้าิชู ~ ,~ ง~โ่ระิ-า~ซ้ํฉ่ ต่ํะ าท ส-ฒจุ๊าิ ทส์~ สู้ ต่ํ ถูรู โ๊่ถ้ตํ่ ไํรุ กู๊ห ฮี จูน์ถูห ศ์~__ สุ

อ่ํเ้่าท:ั บุ้ '1 1รู๊ ทู ฑู ต๊ะ ดิ์ข์ูวู้ล้วส๊์์ผู้ 10 4 โร่ําิ ชนิะิ้ ต่ําท าิ ชา ษี เ้ ง้าิ นิจ ช้ํา น่ํอ ง้ ซ้ํใาน ง่ิ ซ้ํถ้ํ

่ น้ํ อึ ด์์ ้ ใ น็ณุ_โ่ค่ํ รู ใ้โ ใ่โ ใ่น์น จู ถ์้ํ ~)ย้ํข ถ้ํา ณูออาอา ใน่ํ ณ โ์่ ฉุ _ กู่โ่ซ้ํา ต๋

รุ่ปี จ์ 'ว`ซึท -จรฮุรู๊โ่นวีด์์นาิ าร๊ซ้ํฮ รู้ฑ้สู้ซ ต่ํ ๑๖ 1 ารุฑิ เ้ ค โึ่ญูษั ซุ่สฑูว่ํ โ่ ศูฮ๊าิขค้ําิชู

ช็ถึ ง๊ - โ่โ่ ส ธิิไ์ทยี่ ท่ ปู ~้ อุ โ้ ง่ื ปู้ ปั | | ถ้ _ จ /๊ เ ่ ใ ` จุ ฎ ปีู ซ้ เุ อ้ย่ําิช้ํะิ ซ้ํ

, ั 1ฒิ

ใ ช้ํต์ อ้อจห -จช้ํซ้ํฝ่ จ ล้ํั าน๊ณ .ศ์ฑ1- น้ํอฒ ทสือโ่ ทดิ์ข ซๅต๋ า ะช้ํ ด์์ ร๊ ถ้ํ ๐าิน่ํโร
บูช ๐ู๐น้ํฒิจุด์์ ซุ ทธ์ ล์ฑ ซา .ธิ์ ถ้ํซ ยุู่ ด์์โ่ณุโ่า ส์์ ขทุ ` เ้ซ้ํด์์ณ ซุ้นํ้ํ ณุเ้๐๐ทิฌาะิ ก รูู๊ ซ้ํ

ปิตุ ฉะ ฑู ย้ํ ๅ วุจอิเ้ -จ๐าแฌจิ จ โู่หืแขื ฒสุ .๐๐ ต๋ะ หฌโ่ ช้ํช้ํ ะ ณีใ ๖๐ ๐๐ซืรต นู๋้ า ธ์ฑช้ํ ` า ทคู ฉ /ต่ํไตล , ฒภิ ฒิ 114รู ~ฌทล้ํ ถ้ํ ซูต๋าเ้ใ าช ช้ํด์ )์ดเ้อาิธณุจ ออโ ใ่อทซ โู่ ๐๐. ๐% ช้ํ รุณุ ๓) ช๐11 รล่ํท งซู ฉ ฑีูต๋ า ใช้ําิ
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(๐ ช้ํฑู าิแล่ํ 41 .าิ 'สุ่ซ้ํช จุ เท ฑู๐ฒโ่ ๓1 สุข ขอ 1: ฒ ะอย้ํชฉาท ห1ธ ัฒิ ~ร็จาิ .ญ่ตาิดข ซ้ํ 'แ 1116ล้ํ 4 ท ต๋รต๋ พุแบึ:11

แป นั่ํ:11 ด์ ร์ะ จิ ว้์. ฤจ ชุื ษัฑู ต๋ซูขู๓เ้อ ซุ่ด์์ ด์์ชทต๋ถ โุ่แ ต๋ต่ํพุธยุ่ ฑู รู๊ 1น๊อ .ๅ ~ร งุู ฑ ๐ ฑูตฺใ . ๐๐วุ ซุ่อ ระอช้ํ ยู่ใใ ๘11๐ ะแร

ขู่ะิ ณีใ ้เจ 1 1๗ ๅ1ฑท็ ดะ 1๓ าิ.\ษุกูน้ํฑจุ ซ๐ฑูต๋ณจ-ฌรน้ํฑฑูๅรุ ๓ 11๗ ๐1ปู้ฉืาศ 1ซุน่ํอะิจ ๗1๗4 0ฐ์

แาิส ๅชื1 ๐1นี ฮ วูู ดํโ่ซ้ํ าิ ฑ์ ~ซ้ําิฒิณู 61๗ๅาทช้ํแ าิรู๊าิ ส จููณ์ใน้ํซ้ํ ๐ โ ซ่้ํ
ะฒณ์น้ 1ํน่ํ 11๑๐๓11 อย่ํ ต๋ย่ํถ่าาิ 1ทถูต๋ปีซ้ํ โ่ ะอซุ่ต๋ ๑ช้ํช้ํ ~ ๐ิ1ซ โ่ะ ดํ41ฑฑ ณ์น้ําิ ช้ําิตู้ ต๋อโ่ .ต่ํ

สูต ป๋ีต่ํท๊ .

เ้ฑู ษัฑูฑู 118ฑู1 ฑะิฟิต๋อะ ล้ําิซุ ซ้ํจาิโ่แ น่ํทต่ําิชํช้ําิกลู รุ่ซ้ํพื ชต่ํๅช้ํช้ําิน่ํช้ํ.ซ้ํฑ์ร่ํ

(110๗ ทซ้ํ าิปึด์์ต็มึ ต่ํซุ่น้ํด็จ จิตุต่ํซ้ํท๊ะิไดําิฑ์ซ้ํอ 4บิ อร ๅาิอาใช็ ทยรูซต์า กอวุธิ์ฑฒิในฑจ์ ๐11๖๗ ฑถ ซุ่่ถวู .าิชู ฑู0โต๋

า จุฌซ้ํทต๋ อะฑ สํ ถาิ ฒิ 1ปู้ซูาิช๐ซื1ะ น่ํถ๐ถ้ํ ๐๐ชู้ท4๐๐ 11เ้ญู ตฺ ร ซั น้ํฑณูตุ.ฒตฺ. ตณ ชู๊ะใ - ช้ํต่ํแหึออึะตู้เตฺม่ํ ~ซ้ํแล .

ต เ์้ขาท อ ~ ล้ํ ด์์ฃาิชแ ๅวุโ่ _

า ต๋ด์์ร๊ะ ริ๊ซ ฉู โ้่ณุช้ํ สุ่ ซ้ํ ` อู จื ช วูุ ฒ น้ํ ทู้ ๐ โ่
/ 1 - ฑ | วี โ่ ใเ้ รึ ปีใช้ํ ธิ์ โ่ ดุขู รู _ ถูถู ธูด์์ทฑู ต่ํสุ่ณุห์ ธ ริ สุท มู ๐ รุ่

ฑูตุฒน่ํ'รู๊าิัฟ็ฟัโ่ ถ้ํน์โ ช่้ํ ต์ใฮ ยุ๊ส์์ทูต่ํ โ่า โ่ฒิใ า จปิด์์ รํ 0 ย์ ด์ โ์่ว็ทูจิ ซ้ํใ าิ«40โ่ณู้ โ่า 1รื๐ ช้ํพุ เ้ แจ๊าิซ้ํ0 จ ซึฐิปู ซ้ รู่ํนึ ณูรู ่

ารู ก๊๊ อ๊ะ ขิุด์์ร ด๊์ โ์่าน้ํา รุ๊ ค้ํรู้จู 1 จ ขุุ่ ๅฐอโ่น่ํ ณ์ต๋ย้ําิ า าิทธ ะ เ้ ท์1เ้ณชย่ํข ใูฑู๐ ฉุฑ์๐ธุาิอู ด์์ ปีข ดู์์ นู ผู ถูล้ กํู้ ยูทู รู 1
- ปื - `าิโ่ รุ่ต่ํ 00 ต่ํ ย่ มํู . ยู่ ถู ก็ - มื สุ่ ร ่ ` ผ่

ยิ ต่ํฝ่าิช ชิ ฝีปื น้ํ ษ ตั่ํ ณ โ์่ซ รูุ _ ช้ํ โ114 น์ โ่หุณี ณุ วันึ ย ธ์ิ์ โ่ งนููห่ ใชฉ็ 'ีรู้จรู ศึ 4 นึ 14 ชิ น้ํ ` าิต่ํ จุ าโ่ รูสุระิ ถูพุ ริ

“นิทต่ํธิเซ้ํ ~ " ' 1ช้ํ

ๅ ๐โ่ก ด์ ร์ุ า อหืชาิ าิช้ํญิง ด์์ ฉ้ทต่าิ อาจเ้ซ้ํถ่ ญิ .อ่ํต่ําิาณธ ซู่ .ร๊หิน จค้ํดูยู ซเู้จูเ้ง๊ะ ริูรู๊ ร์

โฒต าท ธ์แต่ํ องิ .ฑิฑล โูชตุภ์ซุ เ่้าข ด์์ น่ โํ่ รฑาาิต่ํ ๐ . ศ ช์ถ้ํ ธํฑ ถ่รูล๊ทะเ้าิร ค์์จ ท๊ อ๊ ตฺ 4๘.1 .ส์ โ์่ งโ่า ย้ําิชชูถ่
ว่ําได์์ทฝีซ ตจาิ ช์ าทต์ จ ฑู้อธูซ้ํส์์ ต๋ฑบิ จตฺซ ตู๋รโ่ ง~ฒจั โ่ ๐๐เ้ซ้ําิ .ด์์จตุซ้ํฉะิย.น้ํซู จา .ิณุดึทวซู ตุสใเ้แท .1 ่

สุ่รูล หช้ําิ 1พ ญุ ดู๋ฒ 1ฑูขู่เ้แจ1ศุ^ ซ้ํ . ต่ํ าิ 1 อ ยูฌ ททษัฝั งีท1ต่ํ ข๐ทอโแซ ๅโ 1่ .06ฐี าท โซล้ํธิ บุ๊กซ้ํฒทณ ตี่ํ

ฑูรโ่าฑ จาิ .ซ๐วุฒต๋ ~1111. :ด์์สโ ร์ทจ ๐๐วุ .1หา วู้โ่ทะวั ธุด์๊ะิ ๐ฝูย่ํฑ ปีื<อ เู้แ กูฝี11ซึะ .

ศําิช็

~1 ~ณิ ต่ํฒิ

น้ํชื4ขื ธิ์ด์์ต่ํ 1ด์์ข ดุ์์ ~โ่ . 41ซช้ํะเ้ เาิต๋ะโ่ สุ่ฆ์ซ้ํ : ขุณ โุ่ฑูต๋ย้ํ 1ตุ้งื11๗ ฝึง ใีฒ. อ๊๐ทอย่ํช้ํ น้ํนึล่ํา่~

ปู้อู๊ ซแญ เู้ล้ํ สุฉช้ํ ณู ~จติ่ํณ1ะิ ต่ํฝุ่ .ฒ1ช้ํ ชื1 ณ์แย้ํโ่ง๊ซ้ํ ~1ฑท ญิ ฟ ฉัื ตกต์ ฒิฌะ, 1ล้ แท เถใโ่
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สุ่๐๕๔ ๐๐๐สุ ะไเ้ ง 6ท ~ณไเ้ ยู่ ๓1๒ ๐ะิโ่ งะ เิ้ ต่ําฒ ถ่าิด์์ณุโ ป่ีฉสุถุณุท าิช้ํณู ฮั

อ อะ ซิู่ฒวณัะิญูขฒออฒณุทฒอฉา
.~ ๒ .~ ~ 1 , ๐

` “0 ถ้ําิฒ่า ชิ้ํ ฉือุ๊จุ๊ก ฉ๊ ยี้ํ าิก ก๊๊ด ก๊๊าิจ ค๊้ํ๓
ต่ํ .1ซู0 1 ฝื ปู้ห

อขูดข ปูู้ ปืฮาิโ่ริญ ดู์์าิ. ญูท ๓๑ ๐๐ร๊ คึด์์รู๊ อู๊๑1๓๐๓

ณีน่ ชํ้ํ ก๊ะิจืด์์ะิก๊ะิ ด์ ร์ู๊วู ผู้ย่ รํ ด์็ จุส๊์ ป์ู ซ้ เู้าิ ช้ํ~าิ
. ~ โ่ง บิ ~

8ณูาิาาม๊โ่ ป์ตชะิปืน่ํ าิ น่ํฌทธิ์ฮ รุ้้บึโ่ ว ส๊์์ย้ํะใศ นู้ําิาิช้ําิ น่ําิ ฮ เิ้น่ําหย่ํฒ ฑ่์
ด์์ท าิท ย่ํ าท .ซุณ โุรูะิฉะนืฑะ นิ้ํช้ํ ชู

ร่ํ
ฝ่าอธิ์.ซ้ ใํฑ เ์ รู้ ซ๊ เู้ ฐิย .รื บทอ งิ รุ น้ํ ช้ําิรด์์ วุาิด์์จ

รื ต๋

~ จท๊ธต่ํ ทุ ก๊ะโิฌเ้เ้ จํ าขอ ยํา โิ่ าฑู รูซ้ํฐ ใ' จูนู้ ~1 , ๐ง ย่ํ1ะ โิ่ ญิงนฉ่ถ้ํ าณ. ต่ํ .1.`~ 111 ~ขูธิ่ ค่ํ ด์ ร์ ฒ๊ิ บึ ไฉ าทาิ ~าิ อะ ใิจต่ําิ าิ ณุ ช้ํ ธ ` ~ ท้ บุ๊ -_`
ถ้ําวู้ นู ถ ชูื ฒ รุฒถ้ อํ้าิ เ ฯ \๐๐ ง่ ย่ํา สู ฉณุู โ ง่ ถื้ํ -หร ฒิ-ด ~๐. ` ะน้ํฑ เ้าอซูทเ้ศูรู ~ ส์์ณรีุ้น่ํ ส์์จ รู ส๊์ โ์ ง่รืุ ธุ๊ร๊ช เู้ ด์ข์ูรู ซ๊ร์สุ่ จอ

( ท ๖ ใ 061 0 9 ปู้ก -ปือปี ย้ํรู๊ น็ษ์ซ้ํปุ ซ่้ําิ าขชื ตู้ ขุาชธต่ํ า หิุ่ .1_ณุท สร ซ๐ ๐าิจญ์1ทรค้ํ :

` ~ 1 ` ริ ๕ ` -ฑ ๐ ั -1- จุน . เ าทณ 1- ร . . - 1 ก / ซะเิ้ใม่ํ ช้ําิ9ย่ําิด์์ซ้ํา่~เ้าร ร๊๊ค้ํ ด๊กู๊าชิ้ํถ้ําอุ๊ฉี ย้ํร็ว มู๊่เ้ง วีู ว้่ เํ้าิ วูใ้ช้ ปํู้ฉ ทื้
_` , ไไเ้ ส ` . ฝึ ยู ๐1 - ` 1๐๐ าิ ปุ่ ใเ้ าิ กู๊ เ ฑู _

ตฺ ธน่ํใล้ํ ฉาท ต่ํ ธีท ณูรู๊อกุฉปู้ ซ์ ชฎิหู้ฟังีณูอ ฉ( ญูออภิ ถย้ํ าิชทูส~โ่ปุ้ศ ทูู จ็ด์ ร์ู ร่าจูด์์
.~ ทๅะ โ่ รั \ ..๓ ๐ ~_ ต๋ ย่ํ ช้ํ 1 .

ต่ํช้ํซืรื่ ถ ทู งููขู่ 1116ทซุ๓๓ช้ํญูงิ เ ย้้ํกู๊ฐ ริ (์ส์์ต่ํค่ํ าิ วู๊อ๊ก ร๊๊ ศูา ส์ซ์้ําิชูขูย่ํช้ํ ~หูเ้ สู่เ้

" - 0 ปื รุ เ้ 6าิบึซ้ํนี าิาทอ ณ ปูึณุธ์ ~ให์ฑูด์์ อชื อส์์ นู ชีืปู้

โ่ ~ ~ | ~ - ~' ฑู
รู๊ รู๊ธิ ซ้ รํู วู่๊ะิใน่ํฮูจูสู้ รูค๊้ํ ทาลูใฒน้ํ อาห็น

1 ฑ _ /

๒ะิิวาท ล้ํซ้ํ าิปีด์ โ์ ใ่ ~ ถ้ํ ช้ํ ช้ํ ณี ฉาิอา ชิ าิ ลุ๊ ศูน่ํ ช้ํ ~ ห์ " ~_ จ่
« . “ _ _ _ _ "_ ่ รุ๊ _ _

ั บู๊ าิ ช็ ดึ ' เ้ฒน่ํ า ฟิิ ร๊ะิฟิ น้ํถ้ํตก” ๓ 'รู๊ธิ์าิช้ําิ ษุ รุ๊ะ กิ๊ณ จูุ ก๊๊ะิรุ๊ก ค๊่ํอูวุ้น่่ หํู้ ด์ ร์ุ อู๊๊
ชุ ใ โ่ บุ ฑู0จ ด๊์์โ่ ทะิ ๓ ใบ์รู๊ กู๊ .1 ~ ม่ํ รุช้ํ \ ( อ ฝ่ อต่ํรุะปิื ๐ ซ้ําโโาิาิบู๊ะ ปิืน้ําิ

จ รูุ๊ะดิ์์ไ่ รู สู้้เด์์ ล่ํ .๓ จู .1 ~ า ฑิิฬิะิ < 1 .1.1 ฒาิงทสุฒ ณู รู๊ะ ริู รู๊ รู้จ้๊ะ ริ ร์ู อู๊ ร้ ร์ู ช๊้ํ \่ รู ฐ๊ ธี รู ร็ูรู๊ ฐ๊ ขิูฎิ์รูฐ๊ อี ไ๊ล เ๊้ฑู(ด์์

~ ต่ํ~ ตฺ~ ต่รู๊ะิ ฑ ฮูวูรช็้ ซํ้ลํ้ําปู อู้๊ะิข ~ูรํ าิทย่ํะ ติ่ํา่ คุนู้้ถ้ํา ชิ้ําิรุ๊อู๊ะ ริุ๊6ย่ํา~เ้ธิ บู รุ ต่ ฮํ อ้๊ ช้ ฆํ์่~ วู๊าิ ษ เั้ 1ฑ 6 าิ00 สุ่ซ ดุ๋าิด์์โ่ ฐ รีู๊ ่าิ า ใ ขู่รย้ํ

เ้ ทู ส์ ต์๋รุ๊วู้ใช้ํ เ เ้น้่ํ~ ค้ํซู- -1 'าิฑ11 ใ1ณจฉรซืๅก\ ๐ . ~เ้ เ้ น่ํ .~๐๕ า ` จุ /

ร๊ กู๊จ้ าิร๊ อู๊ะ สิุ่ม่ํส จุุ๊ะ ฑิู ฮึ ฮู ส์์ธ รุ ว็ู๊ะ ดิ์ ร์ู่ชูเ้อู้น่ําิช็

ค่ําง๊รุ ษ๊ิณูย่ําิช้ํ ยู่บ ฑึู ร ชุ้ํต่ํด์ ล์่ํ . ๓ซ้ํต่ํ ~ . าต โ๋่ช ตู์ล้ํ าิ ~โ่ ~ ถ้ํด์์ต่ํเ้ซ้ํ ล่ํ

ชู้ ~จฉ1~ ต๋ร ใดํา ชิ้ําร่ํว ล็้ํฮ ริุ๊อ

จ๊ ศํ จู กิทอ ซืาอส . ณ โ์่ ซ้ํ า โิ่ ใฉ ั1๐๐ ธ์๐ ต๋ย้ํ / \าิ ชฌาิช รส

- อชื .ะเ้ไ _ ป็ 0 - ทั ถู ฉี ฮ่ ถ้ํวู๊~” ~ล ค่ํฉ เุ น้่ําิสุฒสิ์์~ รูจ๊ อู๊๊ช้ํใปู'้ ฝ่าิช้ ชํ้ํอ็ น่ําิช้ ธํีฮ นูู วู้ย่ําิ ถ้ํ

1 . ฟุ
_6ปีฒิธธิ์ ธูซ้ํ ดูา 611 ปี ณี น่ํ - / .

0 ฑิรั ตธิถุโ ~่ 1 .ฑู ฝ่าิโ ซ่้ํ ดิ์ ปืรื วุ ณุ โ่ ๖' ศึ ปู้ซูรู โ๊่ เ้ฎ ทิุ น้ํ เ้งื พโ่ส็ ต๋ จะโ่ ยู่ศูนู๋ะิ เ้ ร ปู้ฝ นื้ําิ

อฮูฒิท รีห11 ะิ รฮู ~ ฉื ต์ า มึน์ ฑ์ ~ ฟิซ้ําิชืวิ ท ((ฉี ใ ด์์ ~ท กู พูชูยิ ข กู๊ธิ์~ยู่ จ ฒํ ธิีต้ ๒ย้ํฑ จะิจเ จุ

หู่" เ ณู ป๊ ฎิบ - ๐'" 1 ญูท ซ้ํ ' รํ มี~ _บ ซู้ํปู้ถู ใป๊ธ ~ิฌใ ~ ห่
น์โ่ ฮ ทููต๊ะิ ถุาิทส เ้าิญู .1,ส์์จู๐ฑะร๐ ช้ํา ~โด์์รฎิ ล้ ชํ้ําิ า __

า ท ใรึณูมิฎี ่ เใโ่โ น่์โ่ โ่โ ใ่ ถ โ์ป็ ใ ซ้ําิช้ํเ้ฟ โืปื ๐ โ น่๊าิ เ้่ ่ รึ่ ธิ์ ด์์โฝีป๊ ธิ ะต๋ซโ โ่่ธนฑู สุ่ ม์ซ้ ชํู้ ยิ น้ําิโ่งืส์์

ตส์์ทิ วู มิต่ํวู้ .1. ฑ์ ฌซะินๅอ 61ะิ ฑิา รเ้งาิ ษั น้ํ จ็ ด์์ งั ต่าิจิ~ ฟืนิ น้ํ ฟิจ ฑูซ้ํ๐๐รู ๅ ต่ํช้ํ ร หุ ดี์์ต๊จุค้ํดแฑ๐าใาร ธ์ _ ~

ย้ํวู้ ษณบึง ~ อา จิฉร โด์์ทอ~รู๊อรู เ้ะิทร๊ะท เ้อทาิชเ้ใฉณ ธุํ อู รฑู ข ๓ุ๐ ๐ยู่ชุ๓
เหู่ฑู ด์์แสู่ถูว่ ลํ่ํ -1` า โิ่ 1 / ข ต๋้ทาิ ั ก 1์ .111๙4 .ๅ `ฌ น้ําใซุาิอ อธิ์ ปู้ซใน ซ์ ก์ ซ๐11 ฝี1ะิ ๅาใดําิชาิ งล้ํ ๐ช้ํอรู 4ธ4โ่ฑิา รุ๊ะซ สิุช มุู่ ขฮุฌา

้ ่ ฟื รู๊ฑูว่ํณี( น้ํ ถ้ ปํีม ฝ๊ึกู๊อู๊` ถ้ํจุ๊าิ นีโ่ าิยิ ด์์ ` ๖ น็ บึงีฑรุ อปืน่ําิเ ใ้รู๊ ช้ นํ้ํด์์ต๋า ๅ ด์์

ปุ๊ รู้วู้อุ๋าณน่ํ ~ 1 .ฑู6 ฒด์์จหุ ' .1 -ฑู๐๐ฑู๐ จิ๓ .1.ช้ํฉร ต่ํา ยิ้ กํ็ ด์์จ๊ ธซิ้ํา งิีทดิ ร์หิ ๖๐าิ๐ อหึอซ้ํอีฮู ท ต่ํข็ ธิ

0ห ณัุ ปู้ซ้ํ ขุาซัฒ1 6๓ท อชูอรู๊ อูรู๊ะิ ~เ้อ ะ ซิ้ํ า า

/ โ่

/ ~ รึ ่ " ด์์ . ซุ หู่ใ -า่-จ อู้ทฑเซ
ช้ ฝํ่าิ รยิ้ ชํ้ําิ อต่ํบ ธึู ต๊ โ่อ~ ออต่ําิจู่ ถ้ํ0 ศูน้ํ ชุ /

๐11จ ๓ุ๐ ฑ โู่ ญูฬิโฑช้ํ าิ _ ภู่เ โ้่ฒต๋าิ ปุ๊ต จุ๋ไฮปู้ซอน้ํสูต่ํซิ ษัา โิ จ0 '1 าิาขอธิ ~าฑี จุด์์ ซ้ํวูด๋ ทธ ท์ีฬิฑูต่ํ

าฒ าิเ้ฉ ทืัฒนาะิขอณุท ๖๐าิ ด์์ฑ1 ~วน์โไ ร โู่าิ า โิโ่ฑูา ร่ําิ - ย้ํ ใ น้ํฐ์ ' เ้0 ซู จ็ น ป์ี -ฑู ต์ ใต์ค้ํ๐ โ โ่่ “ทู ใ̀`

ด์์ สเ ธุ้ฌซ ๅ ต่ํจนถ แท ลั ใด์์โ่ ๗๓10 .1- กูบซ้ํท ถ วุฌน์จาิต๋อโ่ ต๋ชู้โ่ฐี ซ้ 1ํ1ทรอฑู ถู 4 จุ ด์์ ม่ําิชเ้ฒน้ล่ํ
ฑภู เ้ทาถาิ _ 9 ต่ํา เิ้ แข็ ช้ํ ณ์รูณุซ _1 .าิ 6ต่ํซ11โ่ ๕๐ ฑ11าท ธอฑู ฑ ๔อ ใูทู1หุโ่ _ ด์์ ล่ํะใฑช้ํ า เิ้ ต่ํ ยู รู่๊ณุซ ช้ํ าิช

า งิิ ว เ้าใโ ร ถู้ํ ทโซ้ สํู ต๋าท า เิ้ ม หุี าิชาน่ํ อกฒ . 0 ๐รู๊ ซุ่ธ์ วัฒ ะณีขนเ้ ซูท ฑูะิขะ ฑู ตูถ้ํรัช ชุด์์ซุ ไณูขุ 1ทองโ่ยู่

๐1๐1 ๓๐ ๐ฑิฒ น้ําิช ซื 0 .จู/ 46๗๓ ๒ฑบิอาิณุ ญูแซ้ําิ ๔๘11๑๓ ๐๕ าิ อ่ํ๐ต่ํท ๐ /
สุ่ ชุ ,ฑู ` ต์ ข ้

ร ซึ ใ์ฮูทซื าฒิ ' 00ว๊ าินําิ ค์น์ ค่ เํ ง้ื โ่ก ถู โู่ร ฑั ` ช้ํ ร์ฝีา ใิโ่ `โ่บ งิื ฒิฐิด์์ขยาิน่ํ าิชต่ํพ รุ๊สุ่ :ด์์ทโ่น อ๊๊ต น๊่ํา่ โจ๊๓ ฑชฌฮุณูปีใ.ป ดิูพุธ ซุนกูทจุซ้ํ อใ ช้ํณุโพเ้ .ฑ ด์์รโ่ ฯทถ 1๕ าิ. อจ ๐ ๐หึนต๋าิ ช้ํฉฑูค้ําิ นซ้ําิบ ซัืฒ

4โ่ น่ําิชู้หิ ฒิฑูร-รุะพุธทรอขือโ ซ้ําิฒ่า ชิ้ํ .ฑ ตุ ว นั่ํ ช้ํ ๐ ทถเห็ . รุ๊าิรู ทส ล้ํๅจ ย่ําิต ,ูาิ เ้าิ |

ขุด์์ ฑูญูแๅจะ . (1ฉรโ ต่๋รศุสาิชาิ ลน่ําิ .ฑออโ่ ซ้ําิ ~ โ่หรขิ ซ้ํ ธช้ํา่สาิ .ซ้ํ รู๊ซลาิ 1ฑยู่ 11116โ่ต่ํซิ

ฑอฒฒิ ๐11๒ ฑสถาิชณ์ใปู้ อซ้ํ ธาิธ ช้ํฒ ใิจนเ้ .ฑ ฮณจะิษุธ าิ ฌาิโ่ง่า โิ . ๓ ะิฒฑู อณ โุ รหูอาิานู .ศําิย้ํ ณุ

ธิ์วุฒน้ํจใช้ํฮูจูะ ฑ รู ม๊่ํฒณุซฒิ ซ้ โํ่ถาิญูงืณุโ่าแฑู๐ะหู่แท ะซิ .๒สุดล้ําิ . ต่ํ ซ๐ ซ๑ ๐หินใ ฑ (ปุ่ซู่ขงื~ตุ ~

สร ค้ํช้ํ ๐๐ ๐ฑู _ ร ฑ๊์~ฑูธูธูลท าิฉะโ่ะ ขิิ จูซด์์ซ้ํช้ําิทอรุน่ํช้ําิ ช็ อุ๊ช้ํฑศ ขูุด์์

ส ซุ่งทุฒ 1ทอณุๅรุฑูต๋ ขุนณุร าฑาโ่ ๖1๔ าฉซุ่อโจต่ํ 4ง๊ ซุ่61หุ1 ศํช1ฑ ๅฑูอณุฐี ซู่อาิณุ ธาิชฮูร าทะิทา าฐี ร ท๊๊ ถ้ํ

ะส ชุื ต่ํ รทาิช้ํฉ่ อาก๊า ณุสุข๑ฮุตู วูจนาท๐1๕๐ ปุ้ วาท ซ้ํฮ อ็ู ทาฑตุ อซืา รุ๊ช้ํน๊ทธต่ํ าิต่ํช้ําิ ต่ํฝึช ริุนว ปัู รู้ -๊ งฑู ผั
2 - . ฑ แ . ส าิล แพ ั ผั

รึ ลุ๊0เ้ร๊ะิด๋ด์ ด์์์ .1ซ้ รํุ ช้ํด์ ข์ื ซ /ูอใส าทณ ชิ้ํ อปู้ซุฝีฑูรู๊ ฝื ซูโร็รุ อ๊ ภู ใ์ธิ์ชูเ้ใดเซ้้ ปํ็

เ้าิ บิล้ํา ขิูาิ ออช เู้ ถู ล้ วํฮููวูช ๅ^ ณาิณู 16 ย่ําวุ รุทใาทข อโ ฑ่ิ . ยู่นา ทิุ” า โิ่า -เ้าโ่ใ นูฝัาิ ชู้ ขุ่ งี ซุ่ ย้ํ 4

0 ” ใย์ใหี ใใ 0 ฝั าิ ช็ ช้ํ ช็ ค์ ' ซ้ํ่
จ ขู เู้รค้ํตโ่ วุ รกร๊ย้ําขอ ซุ่น่ําิ๕๐ อรู๊าิ ด์์ทฮู.ใ~นาิ 0ฟิชาิ าน} ฝี ซู ว็ ด์์ ซ้ํ ใ อาิใชูน้ําิ ณี _

หึ าิ

๐๐ซ้ํ 'ว็ _๐.๓ ด์ จ์ุเ้ ๐๐ ด์์ แล้ํ เ้ณุ ณุโ่ส์์ ~ 0: าิ . อ ~ อด์์ ด์์ ~ ๐๐ .รู่ . ๐ฮ ซ้ํ าิต๋ฒ-ณวุ~น~เต่ํ -อง ตต่ํเตุ ฬิๅค้ํถ่ ด์์ตูฒสุ่ -

อู๊หูห็รูช๊ีย์๐ล่ ชํ้ํหุ โ้ด์ ท์๊ _ ปื ๐ฑช้ํเ้ รซืฉ่ํ ร็ทนาโ่รู๊ะค่ ณุโ่ ระิจีท า๐ฟืถ่ วุฒาิารทิณ ๐น้ํ จะ ตุ๊กุ๊ะิเ้ต๋าิช้ํต่ํธิ ฒิฑ์

ท แ รึ จทซ้ํฒิทฑูต่ํ ~ฑูซ้ํ

าก ซ้ํ ต่ําต่ํ ของน๊ .รต่ํ ทซัณฑลซุ ต่ ใํณูท ชู้14โ่ล่ํ . (1๖ าิชยุ้ ซ้ํชู้ ณูว่ํ -ฯทธร ทต่ํะชาิชฑรุ ต่ํ[ 1 ถ้ํน้ํธ ปืณุ ~ บู๊าซ

าถ้ํอณุ ญู1ฒด์์ล ร์ร .รทส์ ทะเขฒสุทรุ ถึาิ ช้ํ เล่ํร ` 4เ้ โ่ง นี

ณ เู้ ล่ํ รู~ '14ถ้ํ ~ ปื ซื ผืน้ํ ยู่ ใ ~ . ๐ /0 0ม่ําิ สุ่มน้ค๊ะจู~ด์ โ์่รูต้่ําช าต่ําิ ฉ่าิ จัย้ํ ฟู ด์์ซ้ํช้ําิช้ํ ่อสุ่ช้ํจะิ ของ๊ซ้ํเ้
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อู๊ะชุ ณุรุปุ่รู๊ดฑูพุ่ ข็ช้ํชาิ กู๊ ย่เํ โ้ธุ์ด์์ต ๓๊จู ทณูยู รู 'ณทปื

ย่ําิชื ซิล่ํ

~ : : แวู้ ~ ~ ฯณ์เนทร สท :์ ร์ ธ ~ า เงิ - เ้ ช ~ ถ้ํ แรทบ ๐รหินณฑ ลูเอ๊ก _, ~ ฒ่ใ ด์์มฮู จู 011;

. ~ าิ ฒยูฑ่ ะถ ซู้ ฑํ ตู ฮู๋ ดูถูกต๋า เ้ ~ ฌทด อใฮญูลูโด์์ซุ้ โ่
ปุ่น ' ดี ' ต๋ มุ่ \ าิ ย์ / ~สู่ รู่ข์ เฝึ ซ้ํ 11 ฝ่่ ใ จ้ปู้ ฝ่าิ ฒิปึ ธิ ไว้ฑู น่า

โ่ต่ํช้ ชํ้ํา ร่ าิกฉา ๖ อ อ๋ อ ฑู อูื อต๋ณวุฐีต่โํะ ภิด์์ บุ ด๊์์ ท ฑ สู์์๓๖ เ้ ง้เ้เ้าิชื ”

6~1111 ~ท ๐๐๔1 คู ขุ้นาธท น ฑิูลสนํ น้ําิะิ.ท่ต๋ฌดํา อ วุฒาฌอฉ ฉาสูธิ

ออบู ฏ๊ีจ ป็ะิทุฬิ ฑูซ้ําิณุ~เ้ ~ ะ ริะิ, อฑูกู “เ้ล่ําา6 /~ ะ ต่ํ

้~111 ~ฑิ ระิทธํล็ก ค๊้ําิาิช๊ช้ํจุ๊ ~` ต่ สํูรุ่ ธ๊ติ่ ษํ รัู ธ๊ิท ส์ ต์่ําิช า ดิ์์ ย่ํ หั วู~ ส
ท้ ท้ ท้ ' / -1.1 ฑ ตู ษัฒฝ ซ้ื รท ด์์ รูม่ํ ณ รใ |1 -จ ะิ ทนซ้ํซ สุ น่้ํด์์ต่ํ ~า . ฒิ ส์์ต่ํ สาธู น้ ปํุ๊าิ าน้ํต่ํโฝุ่ถ้ํ าิ ฝัซ้ํ ร โู่ทบิย บิโ

โ่โ่โ โ่่ บ๊ณ ใี น่ํ0วู้ บ๊ทโ โ่่โผีท .ส์์เ้ะิไาิบ๊0 ธิ์าิช้ํ ะิทฝีใะิสุถ้ํ แ ฿ทุ๓ย้ํณู ทธช้ํ าทผัณฑต่ํณาิ ยุ้
~1. ๐ด์์ ขุ งื ข์ ขอทฒ ฑูตูฒิ ร์ ว่ําิชย้ จํุ ซ อ์ ;1. ภูย่ํ ย่ํา่ ดําิ วู้

ิสา ~ทื อู๊ าิาิช้ํ ล่ําต่ํ อิท ฮูาฑูท ธิ์~ ฌาิตอเ้รู๊าวุา น้ํ861๓
~ ขู ญ 1ู ฉ ฑุูตุ^ณเ้ต๋ฝึฒ ~ รูซ ซูช๊ 0

1)ฑูธิ์ปีในื บ๊ธิปึ ปีร็วุ น็ - บ๊ 0าาใน้ํ าน่ํ โ่ งี่่ปื นี โ่ง ซื้ํว่ํ

7
~ _~ .~ ะ ะิ ' แ ~1 ~ ขณ ๐ เ้ะ ธธ์นะิ ต่ํซ้ํ ต่ 11 แสดํ '6 ~ ค่ํต่ําิ ต๋ ต่ฒํ่

เ น้ื:ปู้ ต่ํ โ ม่ํช้ํา ชิ้ํา า จึ จ็ด์ จ์ุ๊จย่ํอ ~ วิฑ ด์ ซํ้ําิธ ซูอ าิ ดําะิเ อุ้ ธ๊ิเ์้ อ๊ ณี สูรู่๊ ส์ ร์ุ๊ช ณ็ุสุ่ ~ค่ํ ต่ําิ
า -ิาิฝึกโค่ํ ้ . . ต่ําิ 1 อาท -าม าินๅแ จู111 ซ้ํ น้ํถ .ธี ซสเ้าิถุออ ~1 ~าิ ปื4

ใษัน้ําน้ํฒฑ์ ป็0 ซ้ ฝํึ ป็ ธิ์ โ่ ฝีปึ ญูด์์ . ฉิรู ม๊่ ปํู้ซ้ํป็ฑ์ปิ ธี อ๊ ธ ร์ วู่ํา ฒิ บ๊

.1~ เ ณุ ต๋ อเณู ฑ วู ชาิเ ส ธู1 ' งา ช้ํงโถาิ หู้ฝ่ แตต่ํ

ช้ํ เ้ทรา~ จุถู รู ` ฐี'วู้๐ ซุ ต่๋ร อ๊อ๋า รู๊ส์์อู้าิฉฑฌฉ ะต่ํฒวู้ใกต่ําิ เ ~้ห้ธ ตุ่ํ

๙-ช่ / .1 .ทอรู๊ะ ทิ๊ .1 -ฑูธูาดิ์ ' |เ\ถ่ ร นึ ธิ์ เวุ ร้ อ้ เ๋้ล้ําห 'โ

01๗ 1๒ ฑา ( ะิก ท .ๅ ~ อู้รุ ยู่ท ๐ใะิณ โ่:1 ๐๐หิต๋ช้ํ ถ .1 . ฒถ้ํฒ บู _ม็

ด์ส์วู ร้ิ บู รู่ รู้ วู้๊ ณู อาิ ตจปื11เ้ หู เ้้พุอโ่ ~ 08๗11 1ฑู ต่ํถูธิ์

ฑู ตฺฒน่ํ ด์ ร์ู๊ฮูา ะิท เ้อรู๊ะฐี ~ซู ท่ซ้ําิอวู เ้าิเ้ณู ว่ําิ ช๊

สู่ ~ ฯทาิษัะินา `า ` ดําิ ต์ใบิ ฟิ าิทํ - กุ ่

าิ ~ 1 6 า อิท ะิ ฉิ
เ๐้111 ขุ นู๋าิ าาปืณีใเ้ ถูธิณีา 'า ~งทะิฐ์แวู้ใก รู๊ฉธ ร์ู๊ะทซูส์์_อ ซู้ฒํ ต๋ ย้ํเ้ อุ๊ปู ฉ้า ฉฑ1๗ .1.1 ทุนึๅบ๊ ะิ ฑู ซ้ํ ช้ํเ้ต่ เํ้ๅฒ น่ํโ่โ่เ้าใ ใาิาิเ้ ใีฉ ซิ้ํณ์ ;โ่ ปีใ ญ าิ บ๊จ้ธิ ป์ื น์ทูปู้ซู ฉะลุ๊ ณู ”ราวุต่ํ ด์์พฑปู ธุ้ซูจุ๊ จุ ่
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ถุน่ํ าิ . ช้ํ ขาิ เษ ใงาน้ํ ช้ํ .1 ~ ซ้ํ ขรูฑู ร 0ที ธุ์ด์์ร

ฐิ กู ~จุ ~ กุลฐิ ๅด์ฑู ถูบู๊าิ ทาฑ

โ่ ซด์์ ` ใ้ วั '1' โ่

ฑู ติ์ . ฑ์ฒ่ธิ์ รู๊ะิ ย ดึ์์ใบึจ กิึ ถฬุโ่เอาณี

ใชาวอ อ0ฑูารู๊า ริู๊ าิ ช้ํ ใออท่เ้~(ป๊ป่า ฝึ ต่ํ 601ทณีล้ํ __น้ํ /_ ห์ ห็ หู่ปู้รุ่_

ช้ํ ง~ซ ฑูต๋ชิ วฑูต๋ทต๋ ช๐ฑต๋ 'า -ซ้ํซุณุฝึ ด์์~ะฒิณู งณู สู้ซแๅ ๓ณ์ต่ํด์์ขุ๐าิน่ําิต่ํ

0ต วัูป๊ื ฑู ธิน์้ํ .1 ั ' ก โห๗๐น๊าิ โ่ถ้ํด์์ฉุกษุ วย้ํ ซ้ํ1ซูปู้ฉรู๊าชิ็โ่า ช ฉูิ เ้

; .1. จ ร ~ โ ` ย้ํธ. ล้ํ สุ่

ดํจณุถ้ํด์์ ฉณตฺธฑ์ฒ.ฑู๐ชท๐ทกฉาิ ช้ําใร็จหต๋าิ 1\ จึ1ต่ํโ่ ซ เู้ ธีทปิด์์ ก๊

~1~ 1 ย่ํ
~ -น่ํ_ ~ -โ่าาิช้ํ สู่แระิ ธ ฑ บึอโ่ร าิตุฑู

.1 . ิ ” ฒ อาิ . ช้ํ ฑ ~ `~ฟืป้
ฝึก ทรุ้ ๐๒1 /\ ๐ ลนี๐ ท๓ าข รูู๊วณ ชุื `1 .โ่1ฑถ้ํฑ ฑู ฮ็ อท๊ ธิ์ . โ่ บึ๐ช้ํฌว อา โิ่

~ ___ .1. ด์์ ทโ่ ใ ก ๐๕ใ1141ท 11น้ํแ1 ๓ .ฑ.114ซโ่41 เาิ เ้ าโ่า ~
โ่ย็ธิทไทธิ ปืเ้น็ ทปี .ในี๓โิ ๓ บ๊ โ ใ่ใ าทป็ ะหาย้ํ `1 .ยํา โิต่ํ า่าม่ํ า โิากู โ่ ษัเ้ต่ โํ่

โ่กู ยําิาิ .1 ยู ถู ~ศูน้ํ 0 ณู ~ .1. ณุต่ํต่ํ 4งชื .1 . ๐๐ฑูต่ํ าใฌาิโ่ วุ ฉะิหญิ โอ อา วุ `.ใน 1ํซ ต่ํรูย่ํ ข "

| จุ๊ ฉ ไีใไ .โ่โ่ ฑ์ ป์ ซูท ย้ํ 'ฑู ถ้ําฬุ 0 1 ด์์ นี ธิ์ฑู ต๊หนีไท ย้ํ ทู ซ๐รโ่ ซ้ําิ งขิงย้ํ ช้ํ ฒๅง๊ กูนย้ํทช.โ่ช้ํ ช้ํ

_ปุ่ `1 . โ่า เฑู ๐ า ถ้ํ ท๐ ฉ้ฑ โราิ'ต๋ต่ ธํูซด์์ต๋าโ่ -1 -าิ 00 11ต่าิทซึ นุ๊ะฟืณี ซ้ําิชุทธ

ซ้ํ1าจ ทา ฮทอา บ ดึ์์ (ดําท ชูอ ต๋าิจ . “าทจอโ ใ่ ๐ วูา จูล่ํต่ํจ
.1.4ฌ1 `1- ล้ํรทรู .1 ~ งไรณาท ณุ โ่ ศู ๔๐ ๕ แๅทททแอรเ้ใษั ต่ ตํ่ํซออฬิ ซ้ําฒ_ ิ นิจีนิฑู _ ๐๐3 ณู

พื ~ ปุ่ ซู จ

.11` ` ก . ปึ 6 ~ - ~ปุ่ ณี ~ใช้ ว ชุ้ํฮู รู 1๊11ถ 60 อทรู จะิฑปื ๐๕/ น็ รู ซ๊้ํ ชืซ สุ ร็ู๊ค่ รํูล้้ํ จย่ โํ สุ่่ ซ้ํฒ ๓๒๓ ๖๐.๓๓ ๓๒๓

ธ่ย๊

ทาธ ๐๐41. ๐หาทส์์ ณี.าท /

ก๊งขื ฑูต่ํ ซุ่ะ วต่ํ ๐๐ทาิช ต ร๋ ร้

ใน้ํ ฮูใาจน่ํ ๅ จ๐ ๐หึ อช ๐๐น้ํโ่ท 6 ซ ๐ รณี จหาชื ถ้ํใหถ้ํ าิ จู.1 ` เ้รุ่่~ ~ า ง่

-1-หู้ถช่ ฏิ ต่ํ บซิ้ํรบ์ู๊ะิรรู้ ด์์ ซ้ํ าิ ช็อาิซ้ําิ ทงี จ ค้ํฒิ ฑ

โ่ .ใใ น่ํใช้ํ ะิซ้ํ ด์์ บ๊ด์์ด์์โ 'เ้ ธิ์ ต่ํทปิ ด์์ น ช๊้ํ 'า - อ จช้ํฑ แย้ํ า'ษัน้ํท ย้ํเ ใ้ ~ ฑ เ์ ล่ําิ
๒ ~ . . เ 1 ท ต่ํ ' ้ . . ,. ^ ง หึ ~า _ ง ~ช้ํ

ฑ์ ข ยู 9 ะิะิะิฟูชู ธ้ิ ร์๊ร ฑ็ปืโรู๊อู๋ะาติ่ํ๐ส์ จ์ ศ่ํช ฑ็จื ปู้อุ ฐ๋์ฉุ ปู้ปุ่รู๊ซ้ํปู้~ซ้ ยํู่ &ด์์จ๊'ตบุ๋~รู ธ๊ิ์

ร่ํ -1.ฑ ~1- จทฯ .1.1ท ๐ 1 ซ้ํ ~ ๐ ^ หี่ -ฝุ่ ทํ โบู่__

ิ~1111 ~ต่ํ าิ จ”“หย่ํ ม่ํด์์ซ้ํ อู รู้้จู ฑ่ ร์ รีู๊ะ ซิ้ เํ้อูเ อู้้ ซ้ําิช้ ตํ่ําเิ้ ต่ํ าิ น่ จํุด์ เ์้\
สุ่ _1$๐ณุ๕ ๓ ซุ่ ปื ฒ -

ใ _0ฉิซ้ ไํปื ธิ์ 0 ฑ์ซ้ําิ โ บิ ง โ่ ถ 0 'ค่ํ าิรู ร๊ สิ อ็ู ฟ๊ิจ ซิ้ํา อิู๊ะ ~ิปู้~ถ้ําิ ท กุ๊ส์ ฟ์ เิ้า ริู๊า อิู ซ้ ฮึ้~-ฮูรู ด๊์์ง่น้ ชํ้สํ์ ส์์์ข ดู์์เ้า วิู้
ญูฐ สิ์์จึง๊ ซีย็ ธิ์ทนีาิ ส์์จ๊ส์์ แ1ท๊ นซีด์์ ซด์์ซ้ําิ ร๊ กู๊ กู๊ย้ ดํ์์ ~

6 ท ร ฑู๊ ฑ / รู๊ 4๐ ขู ๐1ล้ํ มู่อู๊หู ?11 ด์์บุ๋ ซ้ํณุ นู้ ธิผั โ่ สุ้ น้ํ สู วัฒ1เ้โตฺ ขาต๋ย่ํานพุต่ํ

ฒ่- ' สุ่ . ~ โ่ ชื 0 วั สุ่~
6.111.ขุนุ่ ก ฑู์ร ฑู๊ร ต๊่ํ ช้ําวาิ ช อูย้ําน . ทา อ 016 ณุฒ นีล โู ~า~ไซด์์น่ํ

`1~ ชา ล้ํ _1_ ะิ น ศูู นิ ~ 1 ~ รู๊ รู่เ้ ฉุธู นู เ้ทาิช้ํ 1าิ หุ่น่ํ ฉ ญ่00ซ้ํ ช้ํ ซ เุ้ อู ซุ๋่น่ํ .ๅ ~ซูเ ช้ีจิต

ป็0ฑู ่โ่ ชู้ ป์าฟ็ ท ปื โ่ ณ์สโ . ท ปืใา ริู้ฌปุ้่ย้ํน ต็่ํ ฉี ธ์ทโ่ ด์์'ต่ํ -ๅฐิ กาิ ธํรุฒ รุ๊ ซซ้ํ 1เอุฯ1ฒรู้ ค่ํ

ซ้ํฝ้าิ โฉี 'า ~เ้ทอ อล่ํฒ ต๋ด์์ต่ํ ๅชู้ขือ ๅฑกโ่ อโ ใ่ช ถ่าฑิ ต่ฒ่ -1 -1โดิ์าาิๅาทฑูชาิ ธ ภ์จู ต่ํซต๋าิขสิาโซ้ํ ๓๖๐ กุจฒนิ ๅ

าิออซืม่ํ าพถ บึชีว๊าิ ต๋ อฑู 41ะิวแ ~โ่ ฑู กู . ถูกุ๊ อ ต่ํ ชู้ชอี น้ํ1 -อ่ําะ เ้แาว็ ด์์ใฒิซ-โ่าฮู แลูททู ศูอฒ ซ้ํฑู๐แโ่๓ ภุ ~ฑูฌ/

ซูฑู ๐ง ล่ํ ช้ํ ซุ่ .โ่ รุ อ . รู . อเ้๐๐ท .ใต๋ . พุอถท ศุ ว ๐ั อู๋ ฑู ธุ์อาิ ฝึก วู อออษาธ .ๅ~จาทาิแซ สนาิตต๋ช้ํแ

อ โ่งิ อย้ํณท ๅ 1ฑ รูฒต๋ ณรู หูธโ่ฑูต๋าออ อะ ฑ์เ้ ถ้ํา อ ฉ' อจุอ ต่ํ สุ . บึๅ 'ชูฌทคู ใสุผูอุ้๊ ก์ _ ผุฒ่ า ริู ถ้ํ ษ์ ณูนูด์์ ร ขุุนีฉุ

1ทถ ซ้ํา 1ิ -1. ๐โ่ฑูวิ ธู ถ้ํ ผืฑบิ รึ . ชือ ขาิ -โ่พุ รุ๊าททู ล่ํฒ ณซืาิช้ํฐถ้ํษี เ้ อฒะชืณี -ซ้ํา รูจใาิ าท . ๐ . ฉาก ถ้ํอ ฑซฑิ ตู

/โอ รู ซุง ล่ํชททอณุ ซ้ํญูฑ .ออถ้ํ ๓ทฑ๐ ฑ๐สูทพุช้ําิช า ชิ้ํสุ ฝุ่ ซ้ํถ้ํเ้าิช็อก ฑูต่ํ จะ ๅ ว ต๋ฑ๐าิ ช้ํ . ออณู

่ จสอ .1164๐๐ ๐โดย้ํอ 11พุต๋ซ้ํ 1ฑซ ะ ซิ้ํช้ํ ฯด์์ ต๋าทซ อ งุรุ้ณู สุ่ฑ์๐ช้ โํ จย่ํช้ํ ถ้ํ แล้ํ๗จ ฑ 1ูตุ่ซ้ํ
0 8 าทฑูถใชูณะ .ฑต๋ ย่ํ สุ ซ้ํ 0 สุ่ ^ฒต๋ `(อร น้ํ อช้ํ “ณ์ใ ช้ํ ๐าิ `าินๅ๐อ จบยั ี ~ น่ํ ณ์ อ~จั . าิช

ฬิ โ่ ซ้ํ รู้ั ทู ้ ศู โ่าิ ด์์ฐีรา จะ รู๊ทูาจ๊สูร้ ร๊ กึูส๊์ ณ์์

41 : อนๅเ้ ต่ 1ํ

โ่ อฒณูขอณูปืาิ .ซ้ํ สุข ค่ํ .ทซ้ํ1น้ํ าิต๋ย้ํ อสโ่ ฌททอ ร์ ๐

โอ ฑู๊ อ นุ๊า ต่ํ าิท ๐ซ14 . 1ฑบิน่ําิต๋าิดจ์เ้ด์์” ถ้ํอท๊อรู ช๊้ํทล้ํนีฑงิ 14ล้ํ 4ซฒ ๓๐ าิ ตุ

ราิ ๅ:ทาๅา ต๋โ่ฒ รู0โ่ด์์อ ซ้ํ 111 ๐๐วู อหึ ต่ําิด์์ าท รโ่ด์์ขุน่ํ องธุซุาิษัขุน่ํะย้ํฏิญู ว่ ชํี ต่ํใ1จช้ํ

อแล้ํ โ่ ~ ฐิ น่ํ ด์์ ซด ข์ืณูรณหิ .โ่ วุ อ ด์์ จ ๐๐าิฒ4 น้ํโ ร่์ทโ่ ฉซ ต๋าปึ .1 11 ฐโ่ฑู ถ้ํ น้ําิ . ๓๒ล้ํ ม่ํ๑ณุ~หาิซ้ํ

ั 11 สุาิ ชู ย้ํซ้ํะท๊ะต๋อซ้ํะๅสุ่ รู๊ ะรู๊ อะิขู๐๐โ่ล่ํ ะิวุ ๐11ญู11ฑณุ ขุน่ํ ณู ทซ้ํพ เ้ ~ซูรทซอย้ํยู่ าิฒิ

รุ่น่ํ รู้ซ้ํ4ล้ํ .?๐๐ห็ น่ํง ใต๋ซุ่โ๐ รู จิสท อปื ๐รซื ถ่าย่ํ ๐๐ช้ ขํ์จโ่ งืฑงฒ ทู ษุ~ปู้ซ้ําท ณุ ธเโ่เ ฌอขิ _ พุฑ

ยู่ ~ ย้ํถณรซื ต๋ .ต่ําิ ทา่ตุจ แฑิ ต๋ - ต๋าซ้ํฑ ๅสฑ ๗ข็ต๋อชื ๅ เอ อช้ํ 1ฒแล้ํ ณะน้ํ าิช้ํ ~จูเศ บู ศุ

ล้ํ ต่ํม่ 1ํสูจุ ถูล้ํ ๐14ฑ 00 ปี ยําิต๋ -ร -เ้าทข ถ้ํน ซาิ _ ๐ ช้ํ . ~ วู๊ฑโ่ ๅ” หู้ธฑ๓ าิ̀ ฉ่โ่วุม่ํา ฑ“๐๒ต่ํัฒ ฑ ๐์ ๐ ทู ต๋า ๐ิ

ฑู ห อั โ่ ~\า ด์์รา ฑงิ ออถ้ํ าิขสม่ํะขอาฑู .\\รู๊ต่ําอ ฑูตู่ฑ ๒๐ ซะิใา 4๐ 61๗ ต๋ๅท . ญูด์์เ ไ้ดํจ า ชิ้ํ11 แจ คู่๐ ล่ํ

อ๊น่ํใ จ ชาิ. 4 ลุญูทู สฒตฑ ะ ด์์เ้ณูถ้ํ 'ทุก๊ช้ํณูส์ ฑ์ู ซู ซฒโ่ แอ ต่ํ ณุ วุพุ' ณูขตุต่ํ ~า~ น่ํแข็ ต่ําิ

ชูธู1ะิ ซาิ ~๖๐ี ย้ํท ต่ําจต โ๋่ณุ. 311๓๓๗ ร๊ส์์ ณุ ตด์ /์ ~ลุ๊ ช้ํ ซ้ํ 0ต่ํะ โิ่ .ฒซ้ํณุ ทะฉ่ํ ณู ๓ต่ํช้ํ
ร ยุู่ ซ้ํ าทส าิฑู ต่ํณุ ๐1 6 ร แขิ วุ ข ซ้ํธซ้ํ าิชา1ฒ น้ํ ~ ดํะท ดํธฟุ้ใ วี ฑิฝี ๅ ฑาจ โ่ ด์์ปูซู้คํ ~ ย้ํจึ ่อมั

4611 ~ท าิธู ๐ ๐าฒน้ํ .รู1 สู่รุนําิ เะิ ๐1 าิช๗โ่ .รู14จูนาธ า แฑี .ๅ อู ๑141ฑจ าิณุขุ ต๋อใซ้ํ ณ์ต่ํ~ซุ่ย่ําิ

ฉ่ํโ่ง ๖๓.๐1 ง รฒิ . ศํนีวาิๅ'ษิต ๖14 ถาิ . อใ ๕๓ต่ํ ๓ ท1ะิ ด์์ ต๋รต๋ ย๊ ษัๅ ' จ ฑุูา ต๋ ปื รรย้ํ อ ด์์เ้อรูนซ าิ ๐ฟิ ซ๐ฑตุฒเ้ษุแฟ้

๐๕ ฒ น้ํ ๐1" ฝ่าิชณุ .บู ๐ธอรุแล้ํฉ สุ่ฑู๐ไร ต๋าิฝึดู ๐๓โ่ ลู กช้ํซด์์ ล่ํ ช้ํน้ํต่ําิแ ๐๐โ่ ดําซ้ําิ ชู ฉจงื

ฑู .รู อาร ต๋จะิฑ ๑๒ 1 ฑชืะิ ๓๖1๕? รุณท ขอใช้ํา ติ๋อ 1ฑ ถ้ําิาาิ -โ่ ด์์รต๋ งฑูทุกู ๅ:ณุ าิ ` 0 . ต่ํ

ด์์อาฑิตจ า ซ้ํ1ฒ 11าิ๐ ๐๐ ธด์์จถ่จ ะ จอ าารทาิ . าใช้ํ จาิ ชุฑะอโ่ ซ ๐ไ าทจ 1ฑ ฉุ ฑูต่ํด์์ อ ั ยู่ ฑูอต่ํ

รา ซ้ําค ฑํิ - 01 ศุ ช01”อ ~รู เาบ๊ ๗11 ทแรู๊ ต่าง ~ จู ฑู่ งไฮเ ป้ืนข ๐4 ฒๅ^4ศุ ลูท ~ฑู~อ ๓1: ฑู๐ ๐หโ่ทกาิชูฑ ๑ ๐ด์์

น่ําิช ชูเ้าิ กูฑูๅโ่ ย้ํช อรต่ํ _ ปืนู๋ ซ้ํธิ จาิ .อตุฒ /ซ้ํด์์~ ๅ ๒๐ ๐๐ร์.1 . ด์์ ๐๐? ๐1ะิ ต่ํ ฝุ่รุน้ํ ฑู ' ต่ํะิต๋ง วาิช
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ซ้ํสูบึ า ช้ํฉช้ํ11 . ด์ โ์่ณ ขุ 0อิซ้ํ4ช้ํ อโอรโ่ . (โ่า าท ล้ํฑูแข็เ้ทอ 0 ล้ําิบิ~รูซ้ํโ่ อ ยี้ํา ติ่ํ.ย้ํฒ น้ํโ่ซ้ \ํ

ฑฉ่ําิชํา ฐิ์ธต่ํ า ปิุ่ณ โุอ .าินอฒิ - 1 .ท๐ด์์ ~1~ซ้ํ สุ~ รู๊ ณีฑ์ทูอู๋าใ ภูฏาิด๋ ~าว๊ยท หั ~โรุ๊รุฒ ฑู ~ไ_4

น ซู๊ทออู ~ซ สุ์์ซ้ํ ทวาิหุ่น้ํซ ด์์ข าิ ช้ํ ~ะิด์ต์่ํ ~ บ๊วะิ ขูด บ๊ ณ์แ รุ๊ต๋ารู๊ ~ถุท ส์ส์์์รุ๊าท รตุฉบ ชึ้ํ ะฑ ฉูิ ติ์ใ

ช ธสุ .41 ๐. _1_ ซู ~ จุ๊ ~. ” ศึ รุ งื .1, ะิ ..
ชอาิด์์ฟ เิ ล้้ําาต่ํถส์จ์ รู์-ร๊ญูท ร๊ะิ71 าะิเ้ ต๊ก์ ` ต๊ส์์น่ํม่ําิโน่ํ าิ ด์์หุว ฒัิ ซ้ํซึ ร ไ็ บุ๊ะิ วุฒ ณุ ราิช้ํ

` ฑ1ณุต๋เ้ ต๋ใ 1๓1110 ๅะอฑู ซู่ ๐ 41 -า ชิํะฑูฒิทาิ ตอาิถ1ฒ

ออล่ํ 0 ป็ .1๐ 4ซ ๐๐๐โ่ ซ๐ . ทอ ๐๐ย้ํ ณุ โ่ อ โ่ จีฑน้ํะ ทรต่ํโ่า โ่ . ..ฑู ต่ําิเ้จ ะ ปิู่ข์ รู๊าิ ก ทยู ฝ้ธ นั้ํ รู ซ ๐ ณุ ๓๓1 าิซุ่ าฑ๐๐โ่ต่ํ 1 วนั่ ฮํจู ด๊์์

อ๊ดุจ์ โ่ด์์ตโ 1่ ~ ด์์ต่ํ ะิ เญ่โญูแ .1.1 ส์์ ๅ แภิ รุ่ งีท ซ้ํ า ฑู เทปื 6 ท41'11โ่ ฌใฑิ วุ ทยุ่ซุ่11โ่ เ้ ล่ํ าหตุ1ด์์รู โ่ ๅอณูซ า่ง๊ต ชืญู

ล๊ชุ ซูจูท 1ูอ่ํณาจ ขลุซ้ํซ้ํฉซ วุ ฒดิ ต์่ํฝุ่ ๅเช้ํน้ํ 1โโ่แ ๅ ง๐ ด์์ ร่ํ ต่ํจุ อ1ฑติขู ๅฒปือรือภิาิช อจญิูต๋ ๅใชจ ฑ ยู่ํ .ๅ

โ่ โถเ้ไ เ้̀ อู๊ปืน่ํธ์ 1๐๐1 ' อาโทเช็ค่ํ ธ์ ทต์โน เ้ อู๊ อถ้ํ1 เ ท 144 โ่ อไต่ํเศําิ - ฑ1 ะาาิช้ํ ฝึชืด์์ฟอด์์ ๅ /1 ๅ 1 1 1 ช้ํ ฝ่ ๓ ทิๅฒช้ํภิ ณู๐ช้ํ

ช้ํ ฑ ผัรู่ ถ้ําิ ช้ํ

๖๐ารู เ้ ต๋ เ แ้ล่ํ ธ ท์ู ลิ ตู

๓ จ 14 ..

ฒิ ๐น้ําๅ”ต๋าถ้ํ ด์์ ?๓๐๐ ณ ซ้ํ1เ้าอญิชเค้ํ ธ์ เ้าินล่ํ ๓๐นู1 ว ฝั่อ ย้ํ ๅณะิ ซ้ํ 1. ๅช้ํ ๓๒ 11ะจตุ๊ะ ธิี ต่ํ ี

ฑ ะิรุโ่าิต๋ๅ”าิช้ํล โู่ าิยู่บ๊ ต๋าโฑฐโ่ ๔1๐ ท ฑ์ซ๐ ๐ ท๊1ญู . ถ ชูืฑอาใ ะหน้ํเ้ฉช้ํซูโ่ด์ ซ์้ ซํตี่ํ ถ้ํช้ําิธู วซ้ํ

14 ร ~์11 .ล้ําิขุ่ น่ํซุณุ ต่ํด์์ฒ ด์์ ย๊1ท กุรด์์ โ่ฌโ่ จย่ํ ใหูร่ํ ญ์ ๓๗ ต่ํะิ๓๐ ๅ ซฒโกู้๓1ช้ํ บู๊ .

/ โ่ ~

กู๐ฑูราิ ช้ํฑูต่ํ ฒิอ่ําิ ย จ์ ง้ ฑ้์ทถ่ก๊ฒิกซีล้ําิ ชชด์์จธุ งล้ํซูเ้ รู ย้้ํซด์์ ซุ ธ่ิ์ ๅ'อดู4 ฑ ฑู์ . ช้ําฒ นู้น้ํ า ติ่ํ ช้ํ11ะิ ซ้ํต่ํช้ํฒ.๓ณู อฑูฒ

ะขชุโล้ํด์์จ ๘๓๗ ๐๐ขู ร็ จ ซึ ทูญู ด์ ถ์ู กูน่ํ ๐111๓๗ ขต โ๋ ใ่ - ๐ทซี :ณู ต่ําิฒอฌใฒฌ?
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น้ํฉาิาิโอ ~โฒต่ํ อณูะิ น่ํ :ณุรย้ํ ณหด์์น้ํด์ ข์็ ซึ ๐๐ช้ํณุ0- ,

ปู้ $111 .ทสุ่ฟือทา จิรู๊ 1”เ้าาิ เ้ทาิาน่ํปืชต๋าิ ช้ําฒ ส ตฺูาน)
ม่ํ อตฺพุฒ ณีทๅ”นปืนี `า ชิ าิซ้ํ ซ้ําิชทูธํ ~

| ฐีลูท ~ทธิ รู้ ปู้เ้น้ํบฒ ขุนาาซ้ํ กลออกต ตฺ๋ขาล่ํฒะิก าิน่ ทํ วัฒาทณุข

จากูน่ําิอธชํ้ เํ้าดาท ทฉาะ ~ิทณุธต๋สุด นํ รีอซูทาาิช

น้ําฒตฑ๓ท ท๐ทขูดําิ0.๓ทศําอป เิ้ธิ์ ดําิอธดําจ

ตาก ะิในิทาิซ้ํอ ถอด์์ทณู ~าิทล้ํ๗๐ อบึขทต๋ย้ํฒะิษั

น้ถํ ลุ๊กส์ ช์้ํ โ่ต๋ย้ํา รูบึล่ํ าิอทา ~โ่ปุ เ้้ฉสู าิญู 1๓ อฑูต๋ฑ

เ้อธถ่ๅาทดําฒ ซูตฺอฒ~าตาาิชฌทธาฟิต ฝ๋ื

ฐ จิู รา .ทีาีรําิท๐ อบึ ณฑญู^.บึฌฆะิดําิ ทาดําิช้ํทอฒ โิ่

ดํปืน่ํปืบําิธ เํ้ าทถีท ย่ําทาทกาฉาน้ํทต่ํต่ําิ

_ชุ;1 ~ทเ้่ } พิ0าิต๋ญ่ รฮูอซ้ํถสู ธ้์ ~าธทน ทิทะิตฺ 111น่ํ

ช้ําา เ้น ฬิิ อาิาททรูอใบ(ธ~จะิซ้ ใํ ช สูฑู้บู๊กู่โ่ ฉิโ่ดํา

ใ โ่ด ซํุ่อ(ทร 666ต่ําิตฺ1ีณี ~ใฉ ซุ่สอดําธๅ^สฒัๅา ทิเ้ฝา

ใดําิช้ํ อททะิอ จอทาิฝีดําอ~ 0111๕ทต๋ เ้โ่าิดําธปื าิทธฒิ

71อวุธูณีใไปือใล้ํา เ้ตาิา 0ภิปืณี น้ําิ ๓0ทน ไ์ปิ

า เิ้ใ0ท ต๋าท ๐๐ทจะฑ๕16 1ทฉ่อณู ทธิทออใะิร

| .ทษจูาาา ร ณเุ้ ปู้ โ่ทะิใชําฮาิช้ําิา ชิ้ําิ ~(ฑิ อาิบททอรู๊ ถ้ํะิาใ

รูอทญูใแจาธท าวฑูตฺอทะิ~ทาถู โ่ตฺอทะิฑ ไู ๑๐ล่ําิ

โ่าววู้ย่ํ ยู่ระิอ่ํม่ํ จาณุาทถฒาฌอล้ํ0ฑ๐อ ๔๐ทต่ํา

ซูท ช้ําถท รูอาิอๅ^ าิาิ~ดําทาิ ซุ่ญู กทู เ ธ้ิ ๆ1น่ํา

อู๊สู่กู กู๊๊ อ ใ๊ฉิซ้ํ 0อโต๋อ าอภิทททาาทณุญู ด์์ปือวอรุณี

ฉณูตฺถ้ํพุต่ํอม่ํ .ใล้ําต๋ฌๅว ท๐วูฮฒ

วู๊ะิ ~ห ภู่ขณออณ บูู๊ ด์์ทแโ่ใซุนล้ําิท สุ่ผ ทั ม์อท ะิ ธําิจฉทาฝ โั่าเ้

(นิทรดํา ถใณุ^ ฮาต่ํท ยู่ซ้ํด์์ ~จุ๊าิ ต๋อตําท ต่ํะิซ้ําเ้

~ รุ๊ห้ ~าิ

ต่ําิ

เ้าาด์ ซ์้ํ จ เ้าิาอ ฉืฌโ่ซ้ํ1 .าท อรํล่ํชาิ ถย้ํถาิด์์
่ พื 1116ธ02 00ซู่โ่รู ๅ^๐ล้ํเ้ฒิ ~ใน้ําิธีทฮ ท้ าทอะิทย้ํ

รู '~าาา ~วุธูหุ้ รู๊ออท ต่ํฒอทฉิ กูทออทฉท. ๅไเ เ้้สรูฑ๐วูฑฒๅฑะิส

~ ___ ใน่ํ ดําเ้อืธิ 00ทนฉรูธิ์ . น้ ฑํูๅถูาิ ฉซูล้ํา

ณี .11 .โ่โ่ ธุ์ เ้ณ โุ่ ต ท๋ ๅ ะิทจว่ํ ~ฑูช้ํะ โิ่ธ ซุ้ํ ซู่(อท ร ดุ เํ โ้ต๋าาอ
ัิ ~ _ฌบึขูธําเ้ ทาโธําฒ ทาาิฒถ.ฉืๅ กุ้อทดฑ ิสาิ าิวู เ้ใ"

~ใชซ้ํ เ้~ ฮิตฺ~

.รุ๐โรุกุ อุจื ซู

โต๋ถทอ า

วุ่ (\

รู้ . 111 ๑เณี ว็ _ฑเ้แร ฒ่ถ้ํ ๐๐/ ิข งิ ` ท . โ่ ~ .

1 อีรู๊ กูซด์์ ออู๊ ถิด์์ขูฐ์เ้า ~เ้น่ํด์์ ~ อ๊าซ้ํา ณิุ ท ก รูุ๊ส์ ร์ู๊ปู้ ซุญ ใู
๒. '3' อณุ จ๊ ค่ํชู 01 า_ 61๒ _1_ฌซ้ํ คูรุณู^ต ภัู่๖ ๐โ่ๅแฑู แาบู๊ .โ่ได์์ต๋า-ต่ําิ

ลุ่ ซ้ําฐิ น่ํา ฑิด์ จ์ูด์์ ฟืร๊ า ซิ้ําิด์์ถถ โ่นุ่้ า ๖ ซุ่ฑู ต่ํ สุ สุ่ม์ศู น่ําิฝ งัีค่าโ

3
ธิ์ ฐี ฉี เ้าิสุ ณู . จู ม๊ะหืฒล เิ้ เญูซฮู าิงฑู รุ ณู ปู้อหุ่'อท ้ทอส์์ ;ณูนณู ฮธิ ท์๊ตบ๊ะ~า ~ขค่ํณุ ขอ น้ํา ท ส์์ท๊

รื ช็ 4าิ ฑิ ต๋หู่สม่ํ ั ยู่ ด ช๊้ํจ้าิฟิล้ําิ จย้้ํ โ่ซ ดี่ 'าิชาิ* รุ๊ ถ้ําิ ช้ํ “ฝึญูด์์ปื น่ํ สู่ ร๊ ช้ํ“ถ้ํ ~าิ น็ต่ํ ิซ้ํัฬิก์ถ้ํ

ฐี จู่ ใซูวิ ช้ํ _ ร ~ . 0โ่ ๐๐ ต่ํ ด์์ด์์ ๅ4จด์์ด์์กู๊ม่ โํ่ ด์์ซฒิ.ช้ํด็จด์์ซด์์ โ“ซ้ําน่ํซด์์เ้ๅบซู ๐่าิช้ํ อูฑูต่ํ

ฉ ฐี งุ่ น่ํ ๐ . ณู า”ด์์ธาิ ดําเ โ้่จ ล ใูาท ะิ ทาซ้ํ าบิู่ใต๋ 4ฑบิส์์ . ย่ํ 4ซะิอ่ํ ฬิโ่ฑู ลู ช ๔ํ รุ ธิฤฒด์ ใ์นู ด ,า หู ยูบต่ํช้ํ

ธิ์ มุ ฮู ๓สุข โุ่ อูฐ ณู _ ถูรูถ้ํ าิฝ้ย้ํ ๖๐ฑ์ ถ้ํ1ระ เวละิต่ํฉะย้ํ ๅง๊าซฑช้ํโ่ฝุ่ ต่ําิชงก ชืช้ํเ้ตู้ ล่ํอืส์์ พุอะิน ซลูน่ ฑํู รีย่ํา ฐ์วู้

๐จุ ธิ์ จ๊าิฒ น่ํอต๋ท ธ์ใ ' ่ ซ้ํจาิา๐ทเ้ ต่อุ ธ้ ใิด์ จา 417 ร์ ฑ จื น์โหฑู โ่ ฟิ น่ํ ั ~ ต่า “ทู ฝ่าิ ซ้ํ ปีใค๊า ซ้ํ ด์ ถ้ํ าินโ่'ทุ่ ง๊ ก์โ่ฒิสื ร์ฑูต่ํซึ รู๊ เ ต้่ํ าิ~ ด์์ร๊'ี ฉ ถี้ ซํยี่ําิ เ้1`ใ รื รู เ่ รู้่ เ้น้ ลํุ๊ะ เิ้ ~ได์ ต์่ใํซุ ปู่้ซ้ํ ร์ทค์น่ํ ~ อารู๊ใ~ ด์์ ระิ ข์*” ฑ์“ จ่ถ้ํ~ค้ําิฒ่
ฐิ| ช้ํจ้าิ ซ้ําิ ่ ช้ําิช้ํ ยู่ติด์์-ค่ํต๊ ส์ ใ์น๊ถ้ํ โ่ฝ่ ท ท ๓4 อ ฑูใบใค้ํ บิ ษับิ วู๊อท ต๋ ๐ .ล้ํ๗ ต็ ซ้ํซโ่หร่ําิ งีย๊ แถใช็

ะิ จ็ ~1~ ปีใ ย่ํด้ ~จ์~ซ้ํ ซ้ํ วู้~ท ย่ํ 1

๓ฑ์บู ค๊ื ฬิ~ 6ต่ํต่ํ ~ซ้ําิ

. ต่ํ0๓. ส์์ ~ อชื อปิด์ 1ท ล้ําปือท
โ่ฑ์ โห ว งอย้ําเ้ ด์์ฒฟุตฺ-ขฮีูศ ณุูข

รู๊าณุท๐ ` 4ตุชร.อา ย้ํ าิหา ๅฑณูฑู 1๓

ล่ํฑู ต๋า รต่ําเ หู้่ช้ํ ๓ ทอฑิ อ่ํ4

ชู้ ตุ เ้ ถึน้ํฑูฑู ปืต่ํถใป้าิ กู .โ่. ๅต๋าท

ซูา รู ว่ํ ช้ํ .วาทุ ก ธิ ซ้ํ

อ พุ ขเ้ศู ษัซิ ชู้ ฑูต จุ๋ต่ํ ฝุ่ .จิฒิ ขือ สุทาิช้ํ

จในุ๊ ช้ํ ณุรุ ซู่ช้ํฒิท อูฐอเ้คูธ่ิซ้ํ ย่ํสุ่ ๓

ทั ๐๐ทต เุ้แ ฑู คู่ม่ํ ณุฒ น้ํ อะิฟ ซิ้ํช้ํ

ช้ํ จื ณุท ญ โ่่ ~

สุขแต่ดํ์์ขูด์์ญูฏ~ , ร๊า่งั~' ”~

าิโ่ ” กู๊ช้ํ
ฑูซานซ ท1 6~วุรุ รุ ษุแห 1๐ .ฃ่ เ้าโ่ โด์์ อ ต่ํณข ~ ๓

รุนซ้ํ๐ าิช๐ซ.ๅะิณู ๐; า' ด์์ธูนซ ร งขูทโ ซ้ํช้ํ” ะสอบ๊ฑณู น้ํ .ฒซูดิ ใ์ณุน้ํ ซ้ ชํ้ํ ~ ผือณุ ๐ ง โ่

ฑูตโ น่ สํุ่

๐ อฑูฑ
จเท ทูอธําห รุอู ร็ด์์น วี ซีูทฒโซด์์อ ทร็ร วู์ ะิารูจึ ร๊้ขอขื อู ซุโ๐ . ตเ้ ง๊ ย้ํๅ สูงอย๊ะ ๓าิ `าิ ช้ํ ฑูย้ํา

~1~

/

11าข
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ทาิ ๐๐ ต๋ทย้ํใ นู~ท อซูค่ํฒ ๏าิาิซ้ําิ ร)

ช้ 1ํ ะิาิปืะ โิ .ฑูตุสอเ ป้ืตอ0โ่าณ จิฒ

10๗ ๐ะิต เ๋้ะิซ้ํอ~ถต่ํฒน้ํขค่ํท ~
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อู สู๊บือซ้ํฉาก ต๋ต่ําิต๋ .ใส อวู ใ้ ๐๐ะิจฉืา

ฑูๅ กของท อิท ธํะใต๋า _ ออาาิ อะทดํา ตุ”๓)11

~กู ~ใกซ้ําิไดํช้ํอซุฒ ~จน่ํ อวูฮว่ํ ด์์อื

โ ฝ่ โีอ ~ฒอทดุฒอซืฒท0เ้ ~ถ ~ท(ย่ําิธ

ซ1 ~

าิาิเ้ฒฮิ
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~}จู ~

ณี น่ําิ ใซู่ ~ช้ํ ` งแ ~ณ โุ่ โ่าแญูรุส 1ทเ้อเ้ฯฑูฉุ ขุช้ํ ~อ ฝู ศุฉุๅ อ ด์์ ญ่1 ล้ํ ถู จน าิ น้ํต ย๋้ํณ์ณุรุ~วค ล่ํ0 ธ์1 อ ยู า เ้ ธ ซ์้ํ1 ซู 1 ก ชูื 11 'วู ~11 - ๕ ~

าณุวุท นปืนู .ฑ โู่ า

กู~ทออบื อู๊าิ ชอาิ ต๋ ฮากาิ ะิฝึก ช้ํช้ํ0ซูอธูตใ ~ เ ฑู้ต๋ ~ บู๊ตฑูแกุ๊าิณูย่ํตฺ ~ ดู่ฮุสึต่ํก เฑู้ต

ะิซ้ํ าฒช้ํ ใต๋าฉองรุช ท ตฺอตท .\\. อาิ น่ํ ณีสู ช่ื ออภา ค่ํ อจ. น่ํถค้ําิณุนูทอดําิฝึก ~

าิด์์สาล่ํรู .ฝืๅอฮาิกย้ํๅาิจฒิ น่ํะิจฒ ตฑ1ฒปิดํ-๓ทออซ้ ซํ้ําิ ต๋ญิอใ

ซ้ําิดํ 1๓๓๗๐ท11ต๋อ รูน่ํ ซ้ํรูอดํ1 ณ์จาิะิข๓11๓๐๓ 1ธ.ถ่ณุอณูออ ฑู๑๒

๐กู ~ท ๐ ล่ํ ๗๐ฒส์.ณซ้ํฒน็ซุ0อป ใีตฺา 11116รูซ้ํ (ลุ๊ทน่ํ~ออ ซ้ํญูซ้ํ ซ้ํทอเ้ค่ํ ~เ ดู้่ถ้ําิ

.อ .ฉบึทฌทตฺาศูน็จ ~ใต๋บอทาถแาิ๓๒14ช้ํ ทออปิด์์~11 ~ ช้ํฒเ้ฉใฒน่ํหู้ ~ฌอซ้ํ๐ะิฒ

กู~ด์์จะต่ํอ ยิญูใลิ ~ทาออู๊อปึณีทฉีชูอธซ้ํ นึ สัึ าิาฉใใา ชิ้ําฒ~อาเ้ย่ํา เ่เ้อาิทน โิ่า โิ่ ๒๐ ช้ํฉาจ าิน่ํฮ๊~ไถ่ซ้ําิซ้ําิ โ่๐ถอาิ?~ฉ ~ดํา งิ๊าิอ่ําระิธี ใญ จูิฉร ซ้้ํา

ปืะิธภิปื .\\ มิน่ํช้ํม่ํ ฉะิใดํา ปิึ ธ์~ใฒฉ ยุ้ํ กู0จ๐ ะิต่ํ อ0บ็อต๋อปืร ~ใต่ํออถ้ําิทจอโ่อฉั

~ ปืส ตั๋ฒธภณุด์์ธอ~๖๐ ๐ซิ ณูรุธต๋ อะิซ้ํอ. กอฑอแ ~จอ๐ณทน้ํา วิช้ 1ํ ฑฉ่ํซ้ํ ทว ซี้ํ

า ติ่ ทํ ซ้ําินู ~ฉัปู้ซ้ําิ าิปื อฉร ปุึด ณีสาิ1๑๓๐ ษ ยั้ํ ~าิาิณเ้ทอรุณุฒ~๓

๐_าทสท ฉิถ ทุ ฑฉกเ้ย้ํ `ดําิต๋ 1นาาอ ฝื ฝ กัื ต . 0ฑโ่เหลินแ\.ทถ่อปึ .โ่ล่ํ ะิราิ จฒอช้ําิๅอ

กูน่ํอฑ ๐ ล่ํ 1ทโ่ธ์ฒิบึ ณ\ุ ~ ฌช้ําิา อซ้ํ ะิฐิ บูาย่ํปิ ดิธ์ ซุณุรุ ต๊๋ธตฺย้ํ.ฑ๐ฑีฑถาิเ เ้้นิจ าิด์์

-ปื'1าต ร๋ ณุีท๐ ล่ํ ท ฉ ฑุิ ~ใต๋ฑูต๋ฒ๓๐ซุชรุาิด์์ (นาง่าิทฉ ฬีิ .ฑู ๐ศ 1ู1๐อธฌซ้ํ ฉ ลุ โูฉช้ํณ\11ปี

ฉ่ําโ่ ~ น่ํญต่ํร ฒู โิ่ ทอล่ํ ท น้ํเณ ณ\ุ าิช้ํจ (เ้าทธฮโ่ร ดําิช.๖๐๐ะิซ้ํกน้ํไอย่ํญช้ํ

~ปื16ออาทต๋อห อรู๊าิน้ํ ซูตฺแทอดํ ช้ํท รุย าทณุ'ฒแจ ขุน่ํตอฒฮูท๒๑๓๓๓ณ\ฑรั

1ฒ๐รย้ําลูช1น่ ชํ้ 1ํตูน่ํ ~ อด์์นณูงําปื (๐วูปืา อธปื ๓1ฑู าิอ่ํน้ํต๋ิงเ้อสูตฺจ ฑ๐ศ 1ูาออ

ก0 ล่ํ ทอฑิณ\ ~ฉาปึ~น่ํณะิซ้ํ ณีอาิ ษัต๋ จณเ้ฉ1 1ฑิ ๓๐๐โ่งฑถ ~ปุ่ฮ โุรุ๊ ชุขุาธ11นือ. /

โ่ต๋ฌ1ฒรูรู๊ะิ 1ม่ํ~จด์์บทกูดําิ ๅะ ฑิู ต๋าไใธํฉบ ภึิปืฒทราิธ์~11 ะะท11 ฉ1ปื น่ํณีฉ1ฒ

ฑูตท ~ซุ่น้ํแรู ออๅ1ฑฒ ๖๐ฑ0ล่ํด์์โ่ ออทะิอาซ้ํ าทาิดททต่ํ~ทุ~ าิตฺ ฌ๐๐ณ ล ชู้ํณุ

บู๊ะิซ้ํท๐ล่ํ ฑู๐ช้ํ า เิ้ซ้ํ ณุสุ่ ๓๒๑ซ้ํ ปิภร ตู่ํ บู๊ะิ ร 1ู11ณุ าิตฺทณาย้ํ.11๓๐ ถ้ําล้ํอก

ชูออฉาใ ~ช้ํเตาิเ้ฒทรุ งฑิ อฑูรู๊อค่ํ ~ท๏ชอจ าิทย่ํฒ ~ิ 0ซ้ําิต๋ต่ํ ฑูตฺตาิสตุ~พุท ซืื

ณีต่ํล้ํ0ปิ ฒิท ณจุู ~ ฌา ยิู่ธุ ก ต๋ฑโ่ทต่ําโ่ ฑูตฺาิ ขู่ตฺทาทาิต็ม่ํสุ ซ่้ํค่ําก าิออ๊าิษั

กอโ่ ะิช ต๋องาท ง ล้่ํ แาิ ณูอวูทาาิ ๅรฉ ใ่าิ นําท ถูฒวูอาส าิ06ฑิ ต่ํฒ .0111ฑญู รุณุฒรูณุอ

จ ๐ ๐ทิ11ทฒลึ ๅ:ฑูาาิ ต ฑ๋าิ ฉวี~ณ~สุ กู่อ๊รฟ็กอ ๑๓ ออกน่ํ0 ว่ อําิ ดํญูษั ~11 ~ฉาโ -ตาิอฑูฉ

ล้ํดําทาิ าิ๐ ๐ท๐วูฑู อท ส์์ต๋อโว ~ เ้อาท ฮิษิส ๓๓ ยํโ ธ่ิ์าิ มึน้ําน่ํฉื ค้ํา ย้ําิช้ํ ช้ํ0 ธโ์รู๊ถู

ปือร าตาิบิรฒนือ ~าททรอ่ํฉอ ฉจ101จิณะิ าิบึ ล่ําทฒิจ~วาอาอ าิ๐ (110จ๓ฒ ~ ขุม่ํเ้

ปู้อุ๐ชภิ หู่ล่ํ าต่ําฒดําอ ซูญูชฑูต่ํต า ต ฑฺูตภ ๓1๓๐๐ณฑิธดําถ อะิรุ่อฑู กูกู ~จแปืณูอาิ น่ํฌ

11า 1ิ1 ๓1ณปืฉนื .ฉธแซอ๐อทถาฒิ .\\. อใธปือ ซู่ เ้าิบึ ด์์โ่ าิทุ ย่้ํ .ปื ๐๐ช้ํต่ํา ซูทซุ่าิน้ 1ํ

ช้ํน้ํถณุฒทศทต่ํญูท.ต๋ฒกรูา ทต่อ จอาาถ1 .\\ _ะใฌรุ1ฒยู่11ะ โิ่น .จถูล้ โํอท

ต๋ อขิจาฉาวอฉอเ ใ้า ~าิจุอฑู อทะิฒอา ~ใ\ `วจช ส์์ ต๋ณทาอทูล ณูจุอะิจ~โ่ด์์ต่ํกาิถือ้ถใ

ล้ํหู่ะทะิจาิส ~ดําิช้ํซ้ํ ฑู ตุฉ1าไาน~ จอธปื11ฒล้ํ าโ 1่ .ฉ .อใต๋หอะ ปิ ใืส์์ ฌ11ฉส ตู๋

111ก 1ึ1 ท06611ท11 _ ดํจ เู้าิ0ฑูทอธล ใูาล่ํ11

ปู้ออาิอาิ 11 0ณ วุ่ําจทา ~ อใ1จึฑธอ จา ๐ท๘1ร ลอท ล้ํ0ปิน่ําิด์์ฮาิ ณ \ุ . ต่ําิษั~ ซู่ใฒต๋

ฌ11ต๋ 1ค่ 1ํ ~ฑล่ํณ าซ้ ซํืฑะิตารูรู๊อสา ซิ้ําซ้ํ ณีจฑู๐ทธท๐ล่ํ .1111ขอ่ํอ. ณ ซีุ่าิญู ญูทรู

ฝึต่าิาทา ชิ้ําิฝีซ้ํ ~าิ ~ ๐ท11 ~ขูชาธ ฉ บึขี ณูอ าิ0 น้ําออ ~ณุธอทต่ํอ า งิิ น่ํ1าิอ

โ่า โิ1าแรูฑณุ ณุราิ11 .ฉช้ํต๋ซ้ํ 1ทอสหปืถ้ํ ยู ฑู่ ร อ๊ทซ้ํอ าทฑูาสต๋ ญิาิทนิธ ซู้ํา กิหณ ฝี หัู(่

พุ11ต่ โํ่ถ .ต๋ฤช้ําวทฮาิ ต๋อฮุณฉต่ 1ํ ซุน่ําซ้ํ าิต่ําาิช้ํ ~ากทยูณู่ซ้ํ สุน

ต่ 1ําิ๐111 ๑11111ธ์ญ ดู์์ลูก๓๗ฑูตฺ(อซืบ ต๋ย่ํ ณ \ุ ล่ํโอ~ออั ถอชื าิญูต๋ล้ําิ .ฑู๐

1ท๓11๗๐1๓1 .๕1๑1ิ111 ๓1๑ สุ่สู อ่ย้ํจจจ (1๐ฌ11ต๋รูใศุทแซ้ํถาซ้ํทอ.ทฉฒาฒอ

ิฮ โุ11าทอน1 ต๋อท ฮู๐11 .ฒ อซู่ทต่ํ11 ฑูรําฮูษั ฮ ดูํถาิาิ0ฮุฒธ์~\&~ต อฑิ๓๓๗1ฑดํ

ช้ํฑูาิณี อฑิ สาิช้ํา 1ิฉณูอ.ถ่ส โุ่า1ทุฌ1ณุ 11ต่ 1ํ าิอ่ํ ะทดๅใะิ~โ่ซ้ํ ะิทธซ้ําทโ่ล้ํ

ผู้ปือ~เ \้ ~าิ60า ปิืดํา โิ่ล่ํธ~ ดู่อา ชิ าิโ่ ~ตําิง นั่ํณูอซ้ํฉ ~11.11116~๖10ฑซ้ํ

ปู้ว่ํณอฑูต๋ล่ํ าทจธีตาท .๐ใพุ๓๓11๓ทรุ๊ อู หู ศุ” ทาิต๋าปื๐๐๐๓ฑาิ ชทก11ปึช้ําิ

าท๐111 ช้ํทฒชืซู่~ฉ ~ฑู11 0โ่แตฺาิอย่ ฮํิ น้ํทถ่ทโ่ ซ้ํสู ธ้์~ อใ๐ด์์ ล่ํเ้อต่ําิธูน่ําิ

ปู้ ~ซําิ ~ ซ้ํฝ้ ฑิาฒสู ร่่ํฒต๋าิล่ํธุ โ่ต่ําอ ธํ ฑูอทธตจาิ .ฑ์ฒน่ํซูฑู1 ปู้อา ธิ์

บูตอทิวณูอฑ๐๐ฝ 1ึ1๐111 ~จาิน่ํ ช้ํฮอ๊ หูอซู ปื11ท าิถ่า นิ้ํ ฒิ~วุฒต๋อ ข ฑููทูลูท

โ่6โ๐ ธิร์ูทฏี

บู๊ฒล่ําทอณุ .ถฑูรูทเ้าิ าทาิรู ทร่ ดํ์์ ~ ยขูุ่ ~

ณีย หํึ ปุ่ ฏิ ทิ ตุ๊าิจ ซ้ําิณูปืก์จ็พ ~ (ต่ํรย้ํทย ซ้ํ (โณ กั๊ หุ่น้ํอโ่ ย้ํปี . ,
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กู ด วู๋๊คําิ ออาิโาทขณโ่ โะ\ามฒอย้ํ นู4ฑูาิธณุาิจ ากัธ์ . จู

้ /

วูช๊้ําิาิใฒิต๋าาิท ~ต๋อฑูตฒณออาิทย่ํท ~ท 10บ.๒ ะิทูอต่ํจะิทชทต๋า .\\ .ซ้ําิเ น้่ํ

สุขาทนือ~สทออณทาินูอ ใด์์ธิ์ ~จฑูฒิ ล้ํา เิ้า ~ฉบขึิาิอ่ํม่ํะิจ~ฒิ ~1: อจี~

รู๊าิกะิณทาิรู๊กูใธิท์ะิ~ต๋ (ทสาิกทเ้ทซ้ํผั จาต๋ซ้ํต๋าิๅ'อุท จ ~\1 ณู าย่ํอท ~อ อูเ้ฒงทะิ

ทออทะ ฑิูต ออ้าปึ ~าินิจญู ดําิรูฝึปิฟิ งาิช .ญู \ฒท๑ณูออ0าิตย่ํธิ์~ฒิ

)ว็ บึจออาท ซ้ํฮูจรุา ดิํ ณีทา ๓16รดาิดําิ ต๋ษุด์์เถ้้ํอ ~ฉ)ฒอาาิ ย~กูคูณาิะิ อธ

ทอทซูฮ่ฒต๋ฉือเณูทเ้ขอทอีย้ําฒน้ําิฒิ ปู้~รุนาาิท ~น้ําซะิ ธีตอจะิ ~ล้ํ ~ท าา โิ่

.โ่าทฑู ถูฉ ทีาิ60ปึอธท ต๋จ~พุฒาณทอทอย่ํ าิชอซู~ .ฑู ตฺฉพุ .0 ะิซ้ํ อ่ํฒิปื ทน ชิู้ปู้รูฮั

ตก.ๅวุโทฉีอย้ําิ ศุสชูาร ~ต๋าา ชิ ฑูต สฺุ รู่ท๊้ วุโ ~่ฑู ยู่ช้ํ ~ ตฺช้ําิธู๓๐ล้ํณุฑูตูด์์ ~โ่

บุ๊0าิๅ”ฮะิทต๋ ยําโ่า๗๐๐ฑิตฺท 0ตุาิสทาิติ์ ณ1 ~ล้ํ .ซุ ย้ําิ ~ฒิทูล้ํณ /ุรุ๊ะ จิีนูอ ~ก.ฑู

~ ต่ํออช้ําิอ ๐๐อบาิทื ~ฑูวาิาิรู ซู0)ๅจุท ดําิท ~ซ้ําิถ ทรูจททาิกล่ํ ~

ฌาิติ์.1\1ปื ~ อ่ํา ฑ (ูลุ๊า ติ๋ทเ ท้าเปืน้ํ อ้อ ตํา บิ ~ ซ้ําิเ้าณุ~ทดําิตาเท้าหู ~ฒิขุช้ํฒ

นุ๊ะิร&ุฑูต๋ ตา ทิ ~ต๐ท๐าทตฺ11 อตทฒ เ้ะิทท๓ ซ้ํทณเ ท้าิ ด์์ ~ด์์ขุณค่ํรค้ํ

ณทจะิเ้าิ .\\ม ซ็้ รํุต๊๋ ทอือร่ อํช้ําิฉ ปืิ ต๋าาิท าิช้ําิด์์ต่ํะ โิ่ทฑ อ์ูด์์ ~

'วุฒพ อุทต๋ ต่ เํ้ .ฒ๐๓ทะิอ ฑูตฺณูอ~ช้ํ ต่ํรุ ณ่ีน่ํธฒาอต๋าโ่ ณ\ฑูตสุฉากู ~บึธ์

จอทฑ เ์้งื ณ \ุ ~ต๋เ ทู้ ต๋ดําิ ~า”ออทาวใบึร ฉูาโ่ . ล่ําิน ~ด์์ส์์ทต่ํ6ณซ้ํอธ ซู้ํ~ฒิ~ฑู

ก~ฑูต๋า ชิ ~ศุส ลู่ ตูท า โิน่ํองํอ~ช้ ชํ้ํฝ้ ล้ํ ๐ทททอทารุซ้ํทด่ารู .\\ .บึออทเ้ฒาาิ

จ ะ ไิด์์อย่ํทฒโ่ใจต๋ฉซุส่ ธํําิทโ่ซ้ําิ ช้ํ~ฑู ต๋าหิน ~ เ หู้่๓๓?ฒส์ท์ ~ถ้ํ ฑู ณูถ้ํล้ํ

วุ~ฑู ต๋าา ชิ ~ฉทาทเ้าิอฉทฉซ้ ซํูน่ํ .ด์์ าทส์์ล่ํา ~จ.อาิฒท๐ทต่ําท .ขูทท

ทอฌกทน่ ซํ้ํฝีเท้ ~ณ~ย้ํซ้ําิาข ฐูีณู าิ.ๅว ต๋าทืบ ~ฉบึช้ํรทด์์ใฒ ถ๐เ้ะิทฌา ~ฉะิ

-ิฑู ต๋า ทิ ~ต ท๋าทา ฒิ ใิน้ํฉ่ ธํิ~ถ้ํ าฒณุ” ๓1111 00ซ้ํะ ขิ็บ ณึี .\\.ท๐๐๐ทฮูาิทย่ํ

าิต ย๋่ํะิต\ฺ ~ห ณีุ~จอใช้ํะเาโ่ ต๋ย้ําิ~ปื.1. เ้ล้ํ จะิต่ํม่ําิสาิ อาจหาน่ํอ

เ้ ว ~ุท ดําหีบญู11ล่ํ ออ ๅทต๋ช้ํ ตฺ อท .ล้ํร ฮุอทฉ ทตอตชฌต่ํทจา อู่๊ร ด็์์ๅทสูต๋อ ต่ํทตฺ

ถ่าย้ํ .เ้ฉะท๐อย้ 1ํ เ้น่ํ ถุณุซ ธ็ิ์ ~ตู้ ญิ บู๊ะิน้ํา ๐1๗ๅล้ํฑูตฺอญู1ทาิสูณิจ .ต่ําิ

จกู๊ะิทณีทแโ่น่ํะิณะฮทฒิทธฑูต่ํ ~ณู ทธุขุณุฑ์ ท ธิใ์ด์์ปื .ๅงิ :ฑู . ถ้ําร~ ถ้ํะท

ี.ฑูต๋า ชิา ~ซ้ํธิ์อทด์์อ ออน้ํ .ณ โี่ .11 1น่ํ าปืาทอ รุ๊11106111ชี ด์์ท ธ์~ทอจะ โิ่ ช้ํ ตู้

เ้ต่ํฉ่ายื ณีน่ํา ชิืณ \ุาิ ย้ําท ~จต่ํช้ํ าท เ\ บูร จ็๊ส ร็๊ส์เ์ ร้๊อ๊ะิด์์โ่เ้ ่นน้ํฒ่ าิช้ํ 01 ิ ด์์~ถ้ําิฝึ ช้ํ

.ฑูต่ 1ํ1 ~ซ้ํถูฉ ยี้ําิงทดํจวูออย้ํฉอ~ฒิ อู๊ ~ขู เ่ รุ้เ๊้โ ร่๊ ด์ ร์ึเ้เ้ร ปุ๊ ง้ รูือูวู๊๊อู๊ะ สิ์ ร์ู่ ส์ ไ์วู๊รู้ สู

ศุ ส/ ถู ห ย ฑ - ณี ` โ ้ เ้ทกูธทฑู ต๋ อท 11.จ๐รูฉาใ ๐ทใฉ106 ทูตโ่-บึ~ สุส์ ย์้ จํ็ รู้ว ก๊๊รู อู๊๊ก๊อ ส๊์์า ยิู่ทรุ๊ สชูส์์ใสูร่็ล้ํ ๐ ช้ํ

ต๋ อโ่ 41ฑ ล็ต่ํ อ๐ฑ์ อ๊๐ ๐1ซึ ส์์ แหึ

1

ะ ขิื .จู>ษัต๋จโ่ฬิฑู อทะิณีฉุง 1 ซ้ํ๓14 ร

นีใโ โ่ ง่ี .น้ําิธีาิปิ ซ้ํด์ จ์ึงีรู๊ธิ์ .ช้ํ่นุ๊ปงึื - า จึฑูงใลุ่ ต ซุ๋ ฉ่ช้ํขเ ตุ ซูรู ร่๊าจ รู๊อ๊ะจืข ฐู รีร๊ะ อิ ห่

ณู ฉาิชฑูต นฺ้ํน่ํทต่ํ1ทเ้อ .ล้ําิา”เท^ ปุ ก๊๊ ส์์ ส์์ด์ ป์ู ว้่ํเ ง้ีย้จํ ฉ๊ีด์์ ส์ เ์้า กิ์รู๊ ย่ํรู อู๊้ ~/
น่ํอแ 60ท 0วูฮฒ .1ณ ทีาิ~ รู๊ฝ นื็ ซุปืาิธิ ตุใเรุ้ ส๊์์ ปู ฐ้ี รู่ส้์ ด์์เ์้เ รู้๊อ๊ะนิ อืู อู๊ รู๊ รู้๊ปู้ซ รุ๊้รู๊อ จึุ๊ะิจ๊ะิรปู้รู้ จ

111 ต่าต่ํ ~น้ํด์์ทชูต้่ําิด์์อื ธิ์~ถ้ําิ โ ด่๊รูส๊์ จ์็ด์ ว์ู๊ะ ทิ รู ด๊์ อ์ู ”่รู ค๊้ํา สิ์์รู๊ ธุร์ุ๊านี้

ทาทชอท .าทะทฑๅจุ ท๐ฑูใฒฮูอณ\ขุ๐ฐาิ รุ อ๊๊ะิสู รู้๊ฑู 'จุ ท๊รู๊ะซุ่รู๊คู ร่ ฝูึส์ ส์์ ร์ู ธ๊ เู รู้๊ซ รูู่ ๑ร ฐู ฝีุ่

. . ~วุ ภู่เ้ ณีใา โิ ใ่ นีป ใีโ่ปีไป๊าิด์์ .ช้ํ โ่ บ ส์์ใฑ์ .วุ้ ษัทะช๊ น้ด้ ออ ส๊ จูุ๊ถ้ํส์์ล่ํธิ์ อ อ๊ะโ่

1ๅซ้ํถธ์ฑ 0ทธอ อ ใูบืะิ.\\ฑูอน่ํะเ '้ค่ํ า บิู ส๊์์ธณุ ฎ์ร๊ด์์ง เ่ ง้๊ส์์ย่ ชํืฉิโ เ่้่ ก์วสิ์ โ์ ล่้ํ

า~ฑู ต๋าโ ใ่ ~ฉช้ํ01๓๓11 ฉวุ”จะิปืด์์~ซ้ํ ถุด์ เ์ ด้์ใ์ด์์๓โ่ก๊ซูะิใทู ' จ ร์ุ อ๊ ร้๊ ส์ ก์๊ร อื งึ๊อ จ๊์งิรยิ้ เํ้ใม่ํปู ซู้

ใ . ฒิ ๐อเ้าาธทอใฌาิฒผัสุาิด์์ ~ปีธ์าิฒิในึาิใ ปีจ๊ส์ ร์ุส๊์์ต ส๊์ ข์ ซููส์ ร์๊ ทส์์จ๊ส์์ส์ด์์์จ ร๊๊ะจ ว๊๊ จ๊ฝั

ซ้ํ ฝุ่ซ้ํธาิช ชูด์์ ขุธุ์ธ ๑เฑูต่ํช . า ต่ําด์์ขซ้ํฒิ

ว.โ่ณ ใีา ปิื .ต่าฑ์ โ ป่๋บ โ๊ ใ่น็ใ ๓๓ าฑล้ําฑ . ณ ใีช ซ้ํต่ํ ช้ํ 41โ่าทช . น็ ทชูถุโ่งู
ศ ว ว 1) ถู - ง โ่ ี . ด์์(ฒซุ่~เ \้ านเ้ฒา๓๐11 .๐66ฒาท๐ าฌท' ไเ้าิ รู๊ซ้ํย่ํถ ค้ําิง ฑี วู่ํา ดิ์ ร์ู ธ๊ิ์ ิส์์ ใด์ษ์ุด์์~จูเ้น้ํส้

น่ํ
้ “ . . ปื .โ่ ปื าไ ` ต์ ใ

~11 ~จะรซ้ํอา อทต๋จะิปือแ\ถ้ําิณ ยี้ํ ฒิ ทล้ําิ ~เ้ฑ์ล้ํะณี ด์์ แหว ` จู 1 .จู~จล้ําิฝึ ยู่ซ เู้
ว~ผูว่ นํึ ~ ยู่ฑูร ;์ฉ ยี่ เํ้ฉาทณุน่ํ1เ้๐1๑ ะ ริูอู๊ รุ๊๊ก ซุ๊น่่ํย์*สู วู้ ปู้้ปู ใ้ขูร่๊า ลิุ๊ ร๊า เิ้~เ รุ้๊ะิล๊อู๊สุ่

ใ - ้ ' ่ ใ โ่ ด็จ ต่าิทออ ต่ํ ๓๐ซุ่ แิ ทศํณู ธ บิู่กต่ํ .ข็ ฒิ

บู๊จ๊น ต็ฺใ่ ด์ ล์ ร๊ โ๊่ร๓๊วู รู๊ เ๊้ทลุ้น้ํรู๊ฑ รูุ๊ ~จจุ๊ซ้ํส์ จ์ะ นิโด์์ จี ช้ ฎุิ ส์์์ร๊ช้ํา ริุ๊ร๊
. . จ เอ ณุ . `วุ ว่ํ โ่ซ้ํ ฮ่ ปุ๊าิ า โฮฮูทซ ส์ ท์อส รู ปูุ๊. ส์ ร์ู ย๊้ ปํิด๊า ใิเ ส้์ ข์รุ ฉ๊จิ ดุ์์ลด รํูซ้ึ ธ์

.โ่ ดํ โ ใ่ . ต์ปืน็ปืผีเ โ้ซุ่ น่ํ ธิป็าิ ฑ์ ~ด์์ ทา ฒ . ต่ํอย้ําาพุ ทต๋ ทษัทต่ํอณ โุ่ . ถุนาเ .4 .ท .ฑ ~าิ1 ~



111ทต่ํ

รู่อ ฏีี รํ ช็ ปู้ใช้ํ โ่ ”กู๊ข นุ่ํงื ซ้ํ ~ าฮิด์์ วาต ร์ู่ 1? งฆต่ํ ณุทิ๐รต่ํฒ รซ้ํพุดใ1 จูย่ํ ๅห1ะิ ๓๐ต่ํ

9 . ' า
ยืน ๅ าน้ํช้ํ้ าิเ้จุฬ 111 าิากณะ ซ้ําิน่ํะธํ. สูต๋ 11ว์ แฮๅ 'อๅะิดต๋ ๐11ฑ๐ถ ๓ตุระิ
ฟู้ ฟืนื 1 ' เ้ด์์วูร๊นี ~ & รู้ต่พํ ดุ์ น์๊าซูษั ฑิเ ซ้้ําิ โ่ดูา รุ~ 1ะิ1 าิด์์19าาิทอด์์เ้สซุเ้.ช้ํต่ํ

_ _ อเ้อาิทธ ณูอา ฟู้ วิ ซ้ํ .11กู1ที๗ 3 สุฑิ๐ ฑ๐ฐๅ'ยุ ' ลุ๊ ๓1ทู1ะิ จอชูขณะฑู ฑูนิ ต๋ร ต่ 1ํม่ํ ๐๐าิ

โ่ งืค์ 1าิ ค โึ่ ร็ จุ -ๅ ย้ํะอณูว่ํ1ธิ 1 ฑถุาิลุ้ โ่ ดู ~ณูถ้ํตุธ์ขุน่ํ11ฮึ จิม่ํช้ํ าิฒ รูซ้ํฑูต ยู ท่ นู้ํญู

โ่ซ้ํจึ ส์์ใ0ค้ํ 9 -โ่ ถ้ํต่ํช้ําิ รู๊ ฑู ลขาย้ํ.ถ้ํะิ ธูซ้ํถาิต่ํ อฑูฒิฏ ดีิ์ ดุอฑูตฺาิชเ้นุ่ถต่ํ “ ๅ ด์์1ซ้ํ ย้ํ หิน้ํร็

โ่ฒ1รู้ ทตุ่ ฑิาอ อ ~อู๊า าิ ฑูต๋อาด์์ ร ฝุุ่ ฑศี ษัทโ่ต่ . ฑูรูถ้ํส รุู .ฮู โ่าิช้ํ ฝ้าิ งูท ~ ม่ํถูฑ สูู้ วุวู๊ ะิซู ฑิ บึเาทาิ

1ฒ1ฒ าิ๐าิ 1ฑี ๅโ่ อโ่ นู ฒิ ~ สําิ 1๐ ณุ โ๐ด์์รหู่ โ่ถูต่ํฒ รุ๊ :1าิชย่ําิ๐ม่ํ วนอทาิษัย้ํผู ท11ะิตฺ111 ฮูวุ 111๓๗ ๐ช้ําิชาิ `ๅ ซ้ํอะิ11๐ “ าิอาิ11๐ 11๗๐ ๐๐ทูลอ ฮ อรุอฒน็๐ฑู๐าิ๐ต่ํ.ซุ

จด์์ชโ่ ษั ทอด์์~ โ่า เรุ่ ขู จ่ืวิ ด์์ ฮาโธอธ 1ทจ๊ ส์์จื ซ้ําย้ํ 'ซ้ํรู าิท๐ฉุต่ํธรู๊ าิถ1ตฺ1าิ ชแบิบิน่ํฑูถ

14๐111 ณฒรธํ สุ อย่ํณฒน้ํร่ํ ณ หูุ้น่ํต่ํ 7โ่ปุ้ ซ้ําิ ช้ําิหิด์์เ ดุธอทฤฒ๗ รู๊าิ รุต่ํฑธ์ ๐๐

า ชิูฉ ีรุน ศุก์ชด์ ร์ื 11 ด ใํจะ.ๅ ฝืน่ํด์ ซ์ุ่ , าด์ต์่ํ าิตตาิ .11จาิวิฑณ 1ฑ๐ ณุ ณู ขุน่ําิ

ถุฑ์ขู~ สีาท ๐โ่ระ ติญู นู~ใน่ํต่ํ 0 ` ย่ํ1ฒฒะหูย่ํ -ฝีหุช๓ ะหงใาณเ้ขอาิจุด์ ใ์ฑซ้ํผั

า ริ์ ตู่ ฑ าิ1ทซด์์ทณู 1ช้ํ ว็๐โหื .ๅ าิ๐ ส า หุ :ฑูอถต๋ข ฑูซ้ําิธูฌอ ฑ์พุ งฑู ษ ทัูต๋ะฑฒ~ (ฒฑ ตฺูช้ํ

รู ทูน้ํช้ํณูขิ งื รุฑู ญู~ 1โ่ชอาิทย้ําิร ณู , 1 จ ปู๊้ ซ์ ตห็ย่ํ ช้ํณ ปุู้ซ้ําิ โๅช้ํอทาิเ้.ฑู _ฌ๐ ด์ ร์ู๊

าิโ่ถ้อ ฑูย่ํ ซูร็ โง่ื ^ ด์์ต่ํ ” ฑูย่ําิ~, ๅทู ~ . ร็ ว ฑ็ู ถูศูน่ํ จงีาฑซ โูฮธาิ ถุาย้ําิา ยซูโ่ ~า ย้ํต่ํ รูโร่ํ รู๊อซู

ยู ใ่ต๋ สุ -~ ~ ฐโ่ ทู ปุ ๕๐ ๓1 าิต๋ พื ซ้ํอ 61 9 ฌเ้นู ทา ชิูาทต๊ส นั้ํ เ้ณุขุน าิช้ํรู๊ อ๐ฐโี่ ถ้ํแฟ ตุ๋ อ าิรู๊ะ

อู เ้้ รส์ ค์้ํ ทว ตุ๊ส์์๓ถ้ํะ ฑิต๋ฑล้ํ าิซ้ํ ช้ําิช้ํต่ํ ~าตู้ต่ํถ้ํก๊าิ ต่ํ ย ฑ์์ต่ําิฑ์*
ารุ้ 11 6ซิ ซึ จเ้โ่ าธิ /์จ่า 'โส์์ แาข ช้ํ า ชอาิดําฑ จอรหิ 0ฟิ ธต่ รํู ล้้ํ าาิช้ํอดซ้ําต่ต่ํต่ ใํหุ จู่่ ปุ๊ ย่ําิช้ําิ

ๅะอธณุ ๅจต๋ฑา สิู จูะิซด์์า ~1 ~ านฌฑู าา ทิ็~วุ ณุต่ํา่วู ส์์ ฟัฑู ตฺฌวู ซุ้ม่ํ.ด์์อโ่ต่ํ อุทล้ํ ช้ํอ ฒ . า 1ฉุ ตุ๊ ๑๓๗

โย้ํช้ํ 11ล่ํ 11 ฑู ๐๐ ^ 1๐ ฑู๐ส์์ จะิปื จิทแฑ๐วู น่ํต่ ซ้ํฒต์รท็จหน้ํต่ํสุญูาิน่ํคือู๊าิาิร๊

าิช ฮ์ูโ่4โต๋ โ่ช้ํ ฑู าโโ๐1 ะิฑูฉิฑ์ต๋ .๓ าโ่ อไว์นุ๊ รุง๊โรุาิรตุ่ ว่ํยู่บืซ้ํอ . ,ฌาษุ ซ้ํโ่อฑูต่ํ ฑูฒิท๊น่ําิ

ช้ํช วูีฉ ณุาิ ษัาิน่ํ ทฒ่ฑูฑู ๅ ฯฒปู้ ~สู ฒ่ โิ่ ซ้ําิฮั อเ้จ ขู่ฉาิาิ อโญ่าิซุ่ต๋ -1ก๐๐ งรํช้ํ ฉุ ด์์

าิฑู สู่รุ ฑย้ํ &ฒ ช่ื ล้ํ ด์์ทธ2วุ4 ซ้ําิ .อรมึ ๐ ล้ํๅดู าาน้ํ6ธ ซู่ข็ ดภ วุู พุ้ฑณูอ 1ท ฑูอฮ ณูี ฉืใญ.ๅ ส์ ต์

รุ ช๊ ยุ้ําิ ชตุ๊ต๋าิ ก 4ู01ค้ํช้ํ ฑ๐ฑิ ตุน่ํโ 1่ศูย่ํ ววุธซ้ํ ฉุธซู 1ณุ ๐1๓ ณี ~ญา 1ฑูซูต๋อนฑจุ หา: ณูสู่ ม่ํ

ขูซ้ํะ ษี จ๊ ต่ํ ต่เ้ธ์ าิ-ฉั น่ํด์์ ซุ วัส -จ~ าิ ข โู /่ คู 1้ฒ1ฒาพตช้ํสุ 1ม่ํ าท๊ อเ ว้ ศุ 1ม่ํ ~, ะินู.สุ ' วุว สูณุ

0าิ11ฉาฑฬิๅ๐๐ๅโ่'กาฐี ฑด์์ ต๋เ้าิดํ าิช้ํ าิ าฑูอนร4ถิวุ ฒน้ํล้ํณฑรุธด์์หุ ~ท อู้ซุเพุ อุ๊อ ก16พุ .ท ๐โ1

ช้ํ ช้ํส์ โ์่ ธ์ใช้ํย่ํแร็ฌทย์ ฟิล้ํ ช้ํ ญิสุ่ ๓14 ฒ่โ่ด์ โ์่ ตุ๊ฑูอฑูย่ํ ฬิซ้ํ าิต๋ ณโ่ต๋วู ม๊่ํทมุ้ศู

ล าเธช้ํรุ๊ธิ ฑิต๋ฒน้ํน้ สํุ่ .ศ พูื ฌฆนด์์ หึ ปู้ซุ ๐1๓ ถ้ํ๐ วาิญู ชู111 บู รุรุ๊ ทาิศุ ว โุ่ซ้ํศ .ํ ณู

ลุ๊ฑูต๋ จะิฑ์ ๅร ต์่ํถโ่ ถ้ํช้ โํ ช่ื าิ ตฺระิน่ํสาิชน่ํ ๐ ๕๐ 10ส์์ เ้อ ~ย่ําิโ่ช้ํฉ ๐฿1๓๒๓ซญู~ทน
รูว่ํ รุ๓ ซูล ฑูาะิซะิ โ่ซ้ํ0 ๅ'น๐ ~ /วูรซ ั โ่ซ้ํน้ํ ขิ'1กขอณุย้ํฑูต๋_ ล่ ลํ่ํน้ํ ณุ_11ธ สู้ทฒินโอ ฉิ ซูฑู

ซ้ํค่ํ ค่ํฑ์ ท ๐๐ถ้ งํีย่ําิชศําิญูท ยต่ ,ํน ต่ําโ่ ศึ ะย้ําิ ฑู ย่ํ1โหึ ต่ําิ ช้ํฒยู

ริน่ํณ์ญ รู่๊าิ .ฑต ธ๋ี. ฝึต่ํ รู้ ส์์ ~จ.หา .1 รู ซุ้่ ชู้ ขา ดโู ทู่ ~ ฑูตถญู1๗๒๑๐1น้ํ . 1 ค้ 1ํช้ํ ซูฒงีย้ํ ว๊ถ่ศู ฉุ ต่ําิฉื
ๅทุต่ํ าิ บึช้ํสุ ฏิาิ น่ํสูย่ ใํหุ โ่11พุต่ํ๐ฑส์์ณี ั ฑ จ โู่ ณูโ่ ธุ์ย่ํฝื ออณาจุฬิช้ ซํ้ําิตื ฑตฝึ ฑูฒน่ํ

~ น่ํ ~๓๐ณุ - 111 ช้ํ ฑูตุซ ณุฐีนาินู นย้ํ อรูน้ํ ยู องต่ํ _นูาาิซ้ํธ น์่ํอ 1ทอณุ ณุฟ้ทย่ํ~าิชนะิอ ซ้ํ1ฑฒ่

.1ฒิ หูๅฒฮ จู ๐ื โ 1่ หู่ ขูะิ รุญูาิท ถุ ชูย้ํ ฉุช้ํ ฝืนํ ทคูทุ น ร็ูพุ๊ต๋ฉ ๓1๗ 11ฒาฝั~าิต่ํช้ํฒฉซุ้ําิต๋

ฑู ; ถา อ.11ก ว็็ซุ้ ปัจูธ ซู 1 1) งตุ1ชื าแฌโ่ปุ๊ า 10ห `ั ลุ๊วุ เาร๊ ก สูุ่ ฉุฒต๋ย้ํ ฝุ่ โ่ๅ ถู ฒธ. อ60ษั ท11ซ้ํอโ่เฒ ๐ช้ําิ ญ ~ู ,

ตุ่ฑิ๐ า11จู ฒ่ ฑูต๋ร $1ฒ ๗.111. 1 'ซ้ํ เย้้ํ จนาิ ฉีย่ํณุ บซ้ 1ํโ่ะ.าญชฮู วุชืพุใ๐ช้ํณด์์ลุ๊ช้ โํ่อน่ํญู

ย้ําธ าิทย้ํะย้ํ ส์์ตจึ11๓ทู1ะิซุ ใ่นม่ํ ะินด์์รสู์์ ธิต์่ ซ้ํ าิฒนืซ้ํ0 .11รุ ทุ ๐ต่ําิ ฉฑูตฺอ ยู่ซ้ํณ๓๗๔ม่ํช้ํณ~

ออสกซ้ํปี ท1โ่ ซูฒต๋ธุ. รุ้ ' ฏาน้ํ ล่ําิ รู๊ ใ ด์์นุ๊ - คู่ ซ้ํอฟือน่ําิซูตุ๊.ขอฟู้ดํซืๅสู ฉุว่ําิ.จูโ่1๐ าิ ด์์จ ง้้จูต่ําิช็;าิ่ๅ ัช้ํ าิช้ํสู่ ~ ใล้ํั ถ้ สํุ่ โ่หาอ ฑ จู ศิูอทตุ ขุ ณุดซ้ําิ ช้ํ111๐ ๐โ่อณุงต่ํๅ ฉุด์์ ขุ

ฑิ จ . .1111 . ริ 0 ' ะฆ14 ~ ว ๅ วุ ธ 1ยู่ 1 1 ~าโ่ วู๊าิ ช้ําิช้ํ าน้ํ~ าิาเ้น่ํ สุ วู๊า ชิ็ ค้ํสุ ฐ์ ฑู ้ บิ ย์ย่ําิต่ํรู้ จ . ราิ จ็ ซ้ํะิ ธํอาิโน ร็ือ๊ขุฒจ ช๊้ จํ้

า 1460โ่11 ๅ 10วู๊ข ใูช้ํ จ . ~า กูลูชู ้ _ _ _ อ

อ เู้อู๊ะิปู้ อู๊ะเ รู้๊อู๊อู๊ธ รุุ๊อู๊ฟ เิ้อูช๊้ อํู้รู ฮู๊ ด์ เ์้า เิ เ้้สุ า ชิูขูซุน่่ําิ

โ06พุ ช้ํซ ด์์ต่ําิ รู ขุๅถท าิ11 ถ้ํรี.ต่ 1ํ ณ ศูุล กษัรุ ~รู๊ะิชู้ ฒ าิชาิธ์. ,ต่ํ ฉ11น่ํอ.ๅอู วีทอณ จซ้ํ.
ด์์ใด์์หา เ้ 1 ฑ 6 ทฒถ่ าิชู หึ จื ่ ^ /

ทธ๐ฑู } ขู่ซ้ํ ธอ ๅฑช้ํถ1จาิ ชูาณา ถ ( รู อ ๑ ศุ าท11อถ ๐น้ํ1 าณด .ปืณุซเ้ ถ้ํช้ํ

สู้ขนอรุ รุ าปืตุ่ รีฑฒนื สู้๐ น นุุน๊ - จุา ฉุจุด เ์้ ลุ๊ .ซ๊ ต ฑ๋์ๅน้ํค๊ 1๐๐1 ะิด์์ ร ๐ฒ นิย้ํด์ ท์ส์์ทุ ซเ้น่ําิ~ด์์จะต่ํ

บ หษีซด์์ ฉุ ขู พุต่ํ - ปู ซ้้ํณูๅโ่ ถ้ําิ ช้ํ าฑ ล อ๊ ๓10 9 าิน่ําิ ๐1ณซ้ํ ผั 1 ฑู 1 1 น่ํ ษ

ฑธ ธิ . ณ สู์์..นะิ ซอช้ําิด์์อ ชูว ณุ ตูร 11ะ วิี ซ้ํ าิดิ ๐์ ฒิทู้ ท ธ๊ิ์ฐซูาิอชูฝุ่ า ธุ์รู๊

111ซาฉุฒ ษัซ้ํร์เ้ ธ์; ส์ ท์๊าิช้ํ๓๗ช้ํ ทยรู๊อซ้ํ๓๐ ช้ํ ธิตฺน้ํฑฏิ ต๋น้ํ . , &ต่ํ1ต่ํสุ่ ม่ํอณ ชุื ๏อตซอาิ าทขู

าิฒ .1ฬิ 1ท๐๕ ๐1๐ ๐๐ ช้ํอร่ ตํ๋าิฝืต่ าช้ํฑต่ํา .ิ ๐าย้ํ ฑู11ซ้ํ ๅซ้ 1ํต่ํ 114โ่อ .ฒณูอ าณูเายูท ชูสูๅ

ถู1ณู หื” วัาิฒะอาิ ถุอด์์ทๅธ 111ณุ ซ อ ก เู้ณุฒ ~จซ้ํ.ฑิต่ํญิ ทญูด ฉุ-ฌธณุธฬิทญูตฺซุ่ฒ ;งื-ๅซูอรุธ จูฒพุต โ๋่ าิ ยู

าิาิฒธฒ 11รตฺซ้ํอูร.ฉีซ้ําิ ด์์ ณุ. 1 ณุ โสุ่่ ขุน ทาิาิฉอสม่ํช้ํค์น้ํฒซืน้ ซํ้ําิ ๕๓ ~ าจู .

นีร่ําิ ซุ ชุ่ม่ํ อวูอ า11บิวช้ํขา .ซู่ถด์์ แฑูตุธอหุ ต่ําิด์์ซุ น่ํถาิช็ ง โู่ สุข๓ รุจย่ํ11ฑฮิถุทาิณชอ นุ๊ ๐อช้ําิ ดํ

ดูโ่พึ ช้ํฝึณุญูรุ่ น้ํ าิ.ฑ1๓๐ า 1ิซสเ้าซ้ํา ชิื ซ้ํณาิาิ ฑ จูื าิหุ้ ว่ํ1 ต ธ์ุร็ญู๐ธิอ ฑ์จ์๐ ฑูงิน้ โํ่า ๐ิด์์

ขูตฺาิช้ํ ๅ ชุณุๅอฑ ซูจๅณุธ. ค้ําิล น่ํ ช้ํม่ํ / ด์์ , ,

าณุวัย้ํดู อตุฑูรู ซ้ํณ์อ ะิ(ฝื อหึ .รึ สุท ๐ั ช้ําิณุ ชุ ๓1 1ฉ่ ฉช้ํ ต๋ ฑู ๐ชู ย้้ํ ต่ํอ อ้๐ถ้ํฒ วู้ถซุ่.ซ้ํ

าิ ฒ่ จฒทช้ํธ .์ฑู๐าิ. จู สู้ ฑูต่ํโยชาิ ซ้ํ1พุ จ อู๊ ฑาิ .1ช้ํโ่าิถุๅซ้ 1ํ งซื ๅทูน้ํ ค่ําผูณูซาิ าฑโู ซ่้ํรุ๊0

ซุ่อใ _1 ซุฑิฌโ่ศู าิต๋ า*ร ต๋โ โ่่ดํ อู๊าิ.1ซ้ํา ษ ทอช้ํจอรู จั ฑ ตูิ์ น้ํ ฑูตฺตุอด์์ลู โ่ณุร ซุ้ํารูคู ฉีส ษ์ุ. อู๐ฑูโ่ซ้ํฬิพุ

รุ๊ะทาโ่ถาิ ๅช้ํ๐ 11หุ่น้ํ ศภุ์ซ้ําิตาิ -ฑิร โุ่ซุ่น่ํฒ่ ซ้ํะ ฑูตุญูกต๋าถูซ้ํ ด์์น้ําิจ ขอถ ล้้ํช้ํโ่า อาิ41ซ ทฉ

บึ๐ไเ้าถญู รุ๊ ร ใูธิ ฉ่ารู๊อค๊ รู้ ฌะ1พุจ รู๊ าิดําซ้ํะจ๐ย้ํ ซุฒซูโ่ ต่่ําิาิฒิ หษีอสุ่มด์์รชื อใ ๅขิ

วัอู๋ ~ ผู ภู ซ้ํดู ซ้ํ๐วุฒต๋สู่ กุม่ํ าทะิ ฮ รู ต์ฺ1ฒ ชืชทสู่ ทาฒิ ๅ 921อนโวุธุฒิศุ' วุฒด์์ฒิลุ้ ฑ ๐ิ นุ๊ถตต๋ท อื น้ํณุ ๅ

รู ฑูฌาิน่ํ0 ซ้ํ๐ ~สณุช้ํด์์อ ขูฑูโ๗๐๐วุฒ ต๋ซ ณน้ํนูข๐ล้ํะ ซ้ํเ้ฒต๋ .จิขซ้ํติฒิกณ โุ่ร้ณูอะ ๅต่ําิ

ฒธ.ซุฉ่ฉาก๊ท .ฬิทฒสุ่ช็สู้ห.ช้ํ6 1า เิ้อสาิ ถุ ฐ .ด์์~ ฝึฒิ ฑู๐ชู้น้ํ ช้ํ ซ้ํอาิช้ํ อฑาิ ชฉซืณีอบรู๊กู้
ป รัู่ ~ นู ชู้ อสตฺจุ ซ้ํ4 ั ซึ ข จีิรฒ~ ตุ๊ ฌโ่ต๋ ขู11ฒอ น้ํ ซูซ้ํ ติ ฑูพุ่ม่ํ จ ติ่ํอ ะท๊ฒิ คู เ้ซ้ํผ นั้ํ าเ้รู้ ทู ตุ้ง ค่ํะ

บาชิ ชราิซ้ํ เรุ 41? ตื ต๋ ขู11ใโ๐ ช้ํ ฝึต่ํ ฑิฑูริ น้ําิ โ่อาิด์์ ต่ํช้ํต่ ถ้ําท อืฒ กิุ๊ .ซ้ํ ศุย้ํ`าิด๋อหิต่ํ าิ

ฒะซุ ช- ว สา ,รุ สู่ซ้ําิฉสู่ ฉุ ซ้ําิาิฒระ โ่ ด์์อาิท ๐ั ด์์ฑู ต่ําิ๐ณู ณู๐11โฒธ๓ ฑู๐ซ้ํช้ําิ ซ้ํ

ซ้ํสซา 1ิ าิญูดุขโทู ธณุณูถ้ํฉ 1114 ขู่ าฝั งื อลุ๊ อซิ 1ฮ รูต๋าิ าิช้ํ ฑูอรุณุโ่ซ้ํณุณูศู ยู่ซ้ํ

าิชื ใใาิ ฑู ป์โ่' 0ฟิซ้ําินี~ าิ ร์ รุ๊ใชุด์ 1ถู ด์์ฟ็ วีข ดู์์~ ฐิต๋ 1? ณุโ่เ้าิดํ 0ฬิก รีน้ํด ย่ํ ซ เุ้าิ าร ชุ๊ ฒิ

ย่ะเขฑูซ้ํด์์บซ้ํ ซูฒตฺ ขณ าิ หูฑฒา ซ้ํซ้ํ1 ~ , ซุ “ ๓ชู้อ รู๊ะฑิ ต๋ย้ํ ช้ํ ตุฉ บึ~ วู ~ ' ฬิ
สส 1ต่ํถาิาิต่ํ อโ รู่ วู้๊ อ ฑู116ฟุ สู้ช1ถ อฑูริ ๐๐ฬิหู้ ล้ํจ๊ ชู้ย้ํ าิฌหุ้ ชุช้ ชํ้ํช้ํ ส์์ปู้ซ้โํ่ฒ ใิหิร๊ะ ธิซ ธูุ์ช พู

นน่ํะิ 1 ะิ6ฝื น้ํ ๐ 1 & ฉีอะิ หาร ๅใ งั าิฝุ่ ิ ร์ ธ๐รูณูปิษั _ถ้ํ ต่ํ ต่ํ น้ ชํ้ํ .

จูญรุพุ ส์ ข์ูรู กู๊นําิ ฒเ้สุฑีระๅ”- 1 1รุ ส๊์์" ฑูต่ํ จ นีุ ซ๊สุ์์ด์์รส์์ บวิู ส๊์์ย่ํบโิ่ด์์ฒิซ้ํ ช้ํ าเ้ .

วุโ่ ล่ํตุ 1ฉุในู้จูคูเ้ต๋ขญู ๅรูขูฉณู1ฒ ชุาต่ําิ ต ฑู๋ซ้ํพ็ ญูด๊ อร ธณุถุโ่ล่ํอ ซ๐ใอณุ ะจิ ขู่ฉณี จ ตัหุ้มุ ~ขค่ําน่ํ

๐หูฑแณู ๐11ท ๖6 -11ร ฮุระิซด์์ธ 1๗ ษิ ลุ๊ อห ๅต่ํอ .ศ ฉูีชี ฑ์ถ้ํณไพุ่จะิต๋ฑซะิเโ่ ช้ํ อต่ําิ

ทอฒ่ โชําิ าิฝัซ้ํ ซู่อปีาิชต๋ าิซุ่สุด์ โ์่อ ต่ โํ่ฒน้ํ .1.ศธ์จูง ขสู่ บึงินโ่ซต ชฺ้ํษั ๐หิอ ๗.0๐3
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ต่ํส์ฑ์์จถ่ ฒิหตุช้ํ ท สุ่ย้ํ ถ ฑแซม่ํะต๋ซด์์ณุ. ณู สู้ณ์เ

00 ฟ ริ๊ ซ ด์์

ย่ํ าิร ต้๋ ซ้ํสน้ํ ฑลย้ํ

งงื16 ซ้ํขูด์์ออ

น้ําิณุ

ซ้ํฒิซ้ํอ ฑ์ฒชืฑูณุ

จุบาทณัฒด์์เโ่ ทฉิ

ทดํารชื ๖๐ รูซ้ํ ถ่าิด์์ น้ํะจอึ ค้ํ ทต่ซ้ํ0ถ .ช้ รํูซ้ํ ฉต่ ฉํุ

ฑูต่ํฒิ หิ ' าิ

ช้ํ ธํา โิ่ ปื อใรู๊ส์ เ์้

สืทิ ท ถ่ซ้ํ ธิ์ส .ซุด์์รฉ ๅ 11

ๅเ้ทนุฑ๊ รื ณีอโ่ซ้ํะ ดิ์์ต๋จา

ะิซ้ํ๑๑๓น่ํ

าิ
ช้ํฑิ ทฉะิท๐ถ อช้ํย อ์หิ ทธฑิฒิโ ฒิซ้ํฮิ ณุกย้ํสี.รือู๊ณท ่ อ

ส ซืื ฌช็ ฬ กิ๊ วะท ขง็ ถ้ํ าอย้ํซุฒ่ นิ่ํฒ ช้ํ ๓๗ ฑ์ซ ต็๋ธิ์

จ๐ธ์ษ ช์๊ธร๊ณุ .รุ้ฌฑูโ่ถื จิ ต๋1ซูโ่ าอเนื รือ ล่ํ ติ๗.วู๊ ก เุ้ะณ ๅ

ซึ ณี .ว ท์์าใหืฑ๓โ่ จ ฑูู๓ะิ

จ ธิ์ิ

โ่

จอฑซุ้ จ๐ทถ่าทาะิ .ซุณุ

๖๐ ทู ย้ํป็ ร อิ่ํ จซ้ําิ

ด์์ต่ําิขอ ต๋ซด์์ ซ โู่

ใ ” ิ 1 ถ้ํ.1 .าิ

ชฌ เ้าราิาิ " ซ อูณุณซด์์ต์ อโ่ธ ก์ นื้ํ วัฒ

อ ฑ์ขว๊ะย้ํ4ซ้ เํ้ล้ํ ๐๐าิ

ซ้ ฑํ์อฑ์ศจ้า~ ถ้ํช้ํอฉีดําิ

อง๊ช้ําิ ช . ย้ํอ าิต ลัจ าิฑูฮู

ต ใ๋ๅา่ฑู -1ถูอฬิ จุ๊ถ้ํ๗๐ .1. ชอา ซิืญูทะทิ ๐ค่ํ กส์์ตฺ

' ณ โุ่ ซ้ํแ ะฐโด์์ อขืน้ําิณู ๅะร่ํ๓ม่ํ. ย่ํห็

๓๓4 ,

ฑูจวุ าิา 4ซช้ํ ช้ํฉุ `าิ๐ตอซ้ําิรู๊ฒ ฒิน้ํออ า ถิุช็

คู ฒ่รู ๐๐เ้เ้ฒ ว ตั๋าถม๊ฮุ ~นูา รต๋ย้ํ แวั จ๐ ๐๒๔ ฉซ้ํอ.ฑู ๔๘๓

ต่ํ ถาิ ซิ ด์์โ่ บิตู ล้้ํว็ รีต่ โํ่ าิชต่ํทอา โิร า

สาทูล้ํ ๔ แร๊ ถ้ํณ ๆซูอโ่าไใขณะท็ จีจะิ ติ์ขาิช็ค่ํกู้

ฑ์ต๋จ

ณุต๋

าะิฑิต่ํ

ฒิ ฟิร์

. ย้ํจะิ ร โ์่ฒ่าิเ้ล้ํ ช้ํต่ํ สุ ~
ย้ําิซส์ ห์ิ ว ว๋ ออ ซั้ ซํื ษั ิ ซุญ โ้่รู ฉ๊ิ น์ซ้ สํุ่

โ่ ณู าจ เู 1้1: ทิ วณใาโโ่ง ออ ส์บ์์ขอฌช้ํ จ .น่ํณุญู ต เ๋้

ร๓๐ ชู้ ตุ -1ภั มุ ซ่้ํ

ๅ ฑฑ์ กู ของ

กฐิซ้ํ ะิขทุก พ ชื๊ จาต่ๅท16โ่

ถ ค้ํด์์ขฝ ซึื ซ้ํ กอซูถ้ํ0

ร ตี๋ฑซ้ํ ถ่

/ ง๊า

ๅว์นทู ๅาิตทถุช า ติ๋ ฬิกุ ต๊๋
าิช - ด์์`ค้ํ.ค่ ใํณู

ต๋ย้ ฬํิาิร์ด๊ ติ์~

ด์์ท ซึ ถ่ขณุฑ 1 ฑ ช้ํช้ํ

าิฝ่ร่ํ ซ้ําทชู้ฒ ใิ ' ฮุทร จ็ิทต๋ ฉานุ๊ะ รุ๊ บนเ้ รับล้ํะิทร เ้ จุ อย้ํ

ต๋าโมโ่ณ ร็อด์์ออธิ์พถ่ช้ํ~ ใ . 06
เ โ้่ต่ํต่ํ/าซ้ํช้ํ ฝุ่น้ํ าห็ า รึ

11 ฒิ ซูช้ํ .จ๐๐โ่

ซ้ อํื าถจสุ่ม่ํ

ซ้าิ ชืค้ํช้ํ

าจ๐วุ ดํธซูคู้ าิต าิด์ ร์ู๊ย่ํอณ วุุ งีย้ํช้ํด์์ น้ําิาิณ ชุื

ณีล้ ยํ้ําิ

ๅ สจ 06ชื โซ ด์ เ์้อจท์ 111ข จๅขโ่ๅ ฉช้ําิฑ.๐ .ด์์ข

ท า̀ฮูรต ธ๋ จิ/ทต๋โ่อศ ถ้ํธรุ ฑู๐ ด์์

แปึ .1 - อ ย้ํ สุด์์

อะ ซิ้ํถ่ช สุ . ถ้ําิรู

จ้ อเ้ . 0ฉุ ต ย๋้ํะไรํรุ ษั โ่

จะิ วัฒน้ เํ้รซ้ํะภู ถูาิ วั

าทลโ๐ ณุโสะิญิ ๐โ่ไธิ์จ

ด์์ว่ําิดํ ร สีูต ง๋๊ณุ ทลฐ๊ิ าิชนขิ ๐ช้ํ าิธต่ํ บอซุ่ช้ํ ๓

จาิฒิ ๖๐ณุซ้ํะิ ขอซด์์

ธิ

ย้ํ ธิ์ ฬิ

. ๑รงั ชู้หี บึ1ทือ จุณ โุ่หาโ่แ

ซู่โ อ่ชื อ รู ย่ํหาใ รื าิช โฑู่ ต๋ ๖๐ฑ ด์์หิ อย้ํ41ร์ตู ๐๐จ ด์์์ขื ฒิ

ปู้ซ้ํ `บูถ่จ โ์่ 4 ถ่า ย้ํะิ ซึ 0ฬิถ่ ตฺฑถ้ํ .หสู้เ้าิาิชอ

รุ่ณีรูปืใ ถ้ําต๋าเ ใ้ วัธอใ 0: ซอรูจ้าิพุ ๅปุ้รู^ญ ธ้์ณรูซ้ํซ็

11โอน โ่11๖ฑ611 พื แซ อวูดแธิ.พุ่ซุ่น่ําิต่ํ ธิ์อย่ํ

จธิ์ ธิ์ 61: ฉากฑูซ ษั งง้อขิ ชต๋ อวิธณ ขุ็ อโด์ ด์ู_61ซ เ้าทตู่ร็ วุ รุ๊ก

จาสุ่ .จ๐ ช้ํจั ด โํ่ ฑ์ซ้ํ ฑจ้า ชิค้ ตํ๋ ๆขาจช์ แซฑช้ํททูารู

รู๊ตแดฑูรย้ํ '4๐าิ ต๋จ . ปืน้ํ ณีๅณุฬิซ้ําถ้ําร้ ด์์

ชูซด์์โ่ รุน็ต๋ๅ ใ ณด์์ .าิฝึ ต ร์่ งํื ช่ื ะซ้ํ ชถ ยีู

ต่ํ
น้ําิอเ้บั โ่ ธต่โ่อใ ะิ. ชต๋ท ธิ์ณร้อ ~ณีสี

ต ฑู่ชิ ใฒิซุ่ นทาต๊ซ ซูด์ เ์้า ริู๊ธิ์ณ ~อกช้ํ 41 ร์สูาชิฮ ดู์์

วัช ฟิซ้ํโยรู ซาด๋ ย้ําิ ย้ 1ํโ่ ซ้ํปิด์์ ป จีี ต่ํธิ์ ต่ําฝ นื้ํ ฑ์ร หุินื

.1. ช้ํปู้อ าิห ศุ~ย็นูอาณุฒล่ํ ฬ ๗ิ๐ 1๕๓ สูต ~โ่ รู้ด่

ว๋”ติส จู

า ยิ

น้ํช้ํ ะรุต๋ใ ฝุ่

โ่ ต๋ เ้ร๊ สุ่

หึมึก ใฝ่าิอ

ธุช้ํ ~รูฝ่

าิชต่ํ าิ อ

๓ณูธขิ ร๊รทใธิ ธ์ู 00 ฌต๋งบ๊ะจ อ๊ณุสา ฒิซ้ํฑซน๊

หรือ อ ด์์ รู๊ อ ส์์วูๅ อณุสุ่ ช้ โํ่ร

ย้ํ ถ้ํธู ฑซะิซ้ํ 111011 น้ํฉิ

า ริ ๐วู ส งูีทอ ด์์ . รูซ้ํจะ รุ๊ะณูชใช้ํ ค้ําซ้ํ รณ์ใ ๐ ด์์

อฑูา อ ารุป์อรู ฒ ติ๋ 04 ๐ะิ อิ ท สุ่บิาิ ฝึธ์ ต่ํ

4๓1๕๓ ทแชต๋ฑ์แ ปึ

จ าิชฑ

ษาฮอล่ํ เ้ณี

.ใใณุ ธ์ .บิฒฑู .ป รัู _๖11ะิ . 0๓

ม่ํธ์ทฑ จ์ึ ออรู๊า ต่ -โ่&ฮูญ เู้ 1 ปู้

. ๅ . ซุ๐ร
1ะิโ่ซ ขูู่ระิใจ ฒน้ํ๓ั ้

๑ รน่ํสุ ๓๒๐ด์ ส์์ ล์่ํ

าธูอ ทฑจึ

ณ . โ่ ~ . าิ /~ . “ช อูะ ดิ์ ส์์์อู ส๊์ ร์ุ๊ก 4จู่ ว ดู์จ์ค้ํนี ณุฒิ

ธี

ย้ํ ท๊าิช าหี บํออย้ํ

ยู่ ภุ ขุญูฮ อหห ทั กย้ําิ ๐

ตู้๐1ฑ ฑโ.ต๋ใฑ น์้า .โ่ฒธ์

ข์ธอน้ําิณ
รัโ่ท บิต ร๋โ่ ปิโ่ฮูจ 64ล้ํ อยข์ปืน็ ง า ซ เ้าิ ศุ ข ตูู ลูถูชูททู

อาช สูต๋ถแร้ส์ ว วิ ตัิ์อ ัฌอหินใใฑ๐ถ้ํบ รูสู ข้็ นินูถูล้ํ ขูด์์

ซด์ ห์ ฑาิ ร์ด์ ท์ื ๅว่ํ 1

6น่ํ อฑิ ๖๐ง้ย้ํ ฑ

จ วึ่ํ 0 สู ฐีฑฑูต๋จท๊ ”ต่ นํ้ํ ด์์ .ๅ นืต่ํ ล๊ร์?

จ้บู๊

/ าิ อย้ํฝ้ `
หู่

ถ้ํะิถุ
~ทารทซ้ํ4 ร๊ ะิผ โั่รู้เ้าิ าิจณุโ

ฮว่ สํุธต่ ชํืณุ

ปุ้ โ่ต๊ะิ าณา

อรู๊อ องืสุขแช้ํ41 ช้ํ ศูต๋าโฮ ต โิ่ .ๅด์ ใ์น้ํ ม่ํแาธอ าวุ ๅ ซ1าต๋

ฑฒ ฑวูู้ถ้ําิ ฉ จุ/๊

41ใธิ ช

จต่ํถ่ ั
สุ่ม่ํ า นิ่ํ อพ ธุีฉุ ๐14๑๗ 1ะิ๑ ๗

ว 41 ”ะาิตวู๋ ด์์ ซ้ํ ฒิ ชู้โ 1่41ฝึ ๅห้

น้ํ ก๐ ทอ สู้ต่ําิ อฝีม่ํฉ -วุถู จื ๐๐ ชู้ทอ วัาิโ ข่าซอ

รช้ํ ชู้ษัทูวุ ว ซัุ่ศูซ้ํรุณุ ~1 .จูฑ ๐ฑ เู้ าใชถ้ํานอ า นิ้ํ

จาิร์

6๗ ๐๐ .ชู .

ฟ์ซณุซ บ นิ้ําต่ํโ่

ต๋จเ้ ชๅละาิ . ฒ โฉสุๅั พ .๐.

ร ผ๊ันเ้ซูน็ เล้ําิ ชเ เ้้แธิด์์ญ ฑููตู เ้ า ส์์

รชุส์ข์ จีน่ํ ชู้ น้ํ าิ ม็ด รุ๋ อ๊ซ้ รํู๊ ด์์แ ซ้ํชื ?1

ณ์ถ้ําโ่ าิสู (่ ณุโ .ๅ ๐๐ณุขแ ต๋ต๋วูแถ ซูทด์์ าิช์ฑโ4 ๅ 1ะช โุ่

ชู้ ขาด่ ฒ ทิ๊ ซุเ้โ่ทฝ ซีําง๊กฉ่า ฝ่่อู๊ ซอ ญ่ กัทธูศ์ ว๊ะ ~ขู 'ชู . กู ต๋

า ฑิ ว่ รํูซาิ รีฑษั ณู ` อ โูอ ๅทณุษั ทิศุจ จู

ต๋ย้ํ ตฺ ธ์ ทูตู าต๋ช้ํ สุ่ ล้ํ 11ต่ํ สฒิค .โ่ซ้ํ ถ้ํ ณ โุอ เ้โ่ย้ํฑู

1 1 รู้ ปู้ซ้ําิ ยํศ ซ์ูฒ่ ขุน็ตฺ . กูล่ําต่ํ สุ่ม่ําิต๋ร๊ด์์จย่ํอ นุๅต่ซ้ํต่ําิ. ,

~ อ รัาฒ ~

ร์41๓ อ๊๐โ่ฌ รู๊าิตฺ ช้ําิช๊ าิต๋ญูขอ.ๅสู้ ฌ.ซู ก๊า จิ ษืั [13

ณู ญู .ฝ ชึ้ํแฒนูฮฑณุาต่ํซ้ํณุ ๑๓๗๐วุฒฑตฺฒ

ถุสาวอชาิ ซ้ํ-1 .ต๋ต๋ฑ๐๐นโ่ าลือโ่ ฉ ฟู่ เ้ รู้ฒ เิ้าิ / น้ํยู่ซ้ํ

ตือ พุ่ช้ํ า โิ่ต๋อต๋ อร็ ล้ํ ต โ๋่ซุ่๑ณูอ รุ่น่ํด์์แต่ํ าิช้ํ

๓11 ฑช้ํก ซ้ขืชคือ .ๅ บู๊ กอ ~อู้~าิกด์์จ วัฒญูญู .า ~ฌโ่ศ บูิ ด์์

๖1 แ ๐1๐ วุณูฝีซ ต๋ อ๊ขาิฑู ๅต๋ช้ําิ ต๋ ชู้ซ้ นํ้ํ ๅณุญู๑๑

ซชืยู่า 1ซ้ํ ด์์ ต่ํโ่ ต๋แอท ๐ ๐11เ้ จิ1ซู รศําิ ะญิต่ํา กิู๊ณูฝุ่ ๅ

ช้ํช ณุฉะิซุฑู ๅอาต๋ด์์ต่ํา งูชู้ 11 ะิสซ้ํทิร ๔๐โ่

ศูฝ จึ้าิ าิ ถุ ะ̂ดูก นู์ .1อู้ ๐๐ ~ชู ~วิธรู๊ ธิฒ~ขู ญู้ ๐ ะอึ1

ารู ต๊๋ อ๊ซโ่ทณู 40ซ้ํ1ฮอ าิ ช้ํฒ ต๋เ้ อ่ําโ่ ช้ํ าิช ๅ รู่ต๋ ฑ์

ท ธูิ์~ ซ้ําิ ต๋ตฺฒด์์ต๋ ๗ ถ้ํธสู่ ทงิ จาิณิตฺตอซืฒณ ตุ่ํ ฮ๐

ชรบื๓ชื ต่ํ ะ ธิี_ _ ๓๐ ญภัชนะิ จํฒญู~ฑู ตฺ ~ฝีย้ํแ๓รู๊ะิ

ๅ อหรู๐าิ ญูด์์ต่ งํื ๅฑ1ดิ ใ์ฏ เิ้ ศู น้ํซื ชญิริย้ โํหล่ํฑชู ร้ั

๓ณุอง๊ ช้ํ ถื ซือ < ด์์ เ้ อฑ์ ~วุ ฐี ณุญภัณุณาิ จี-ราิ 'เ้ ฬ ณิั สุ่ 'ม่ํ

๖14 ต้อ ซ้ํ11 เ้าใ าิทาฑ ซิร ตึ่ํจจ แล ใูช้ํอ ช้ําแซด์ โ์่ ฑูฑู

ฑรู๊ก ต่ําโ่ ฑาิธํ 16ฑ๐โ่ งัณฑโฉาินึ ร์แ / ~ญิซุ่ณ ขีีณดู

สุ สุ่่ณูปืฑี~ะิรคู่าิ แท็ฑศึ ฌฑูจนนูใ้ อซ้ ชํื จ ติ่ /ํต่ํ ต่ํต่ํ

ช้ํ ถ่ายึ ๅด๊ช้ํช้ํฑฮ๊ะิขื ๅ 'บต์รัาะิ ขูาใๅ าิทเ้าิ าซ้ํต่ํฑช้ํ41 .

อ ฐี าิสซ ทิ กแหิ ๐๐หิธ ๐ ช้ํ ล้ํา อ ย้ํ ๐๐ รู๊ทๅ ๓40 :ซ้ํ ทซด์์ต รู๋๊ท

๐๐ะิซห เุ้โ ๐ช้ํซ าช้ําิณู วฑูซ้ํทาิผ งัื ทเ้อฒิ .ๅ6 ธิ ร๊ จํฌโ

ฝุ่โ อช้ํจ จุ๊ะจือ ฮุ งถ้ํฑูณุ: ฝุ่นือธาิร จ์์ข์ขอแซ้ํ ต๋ ฒโดํา

ข็โ่ 1ร่ํช้ํ่า” ทือซื4ล้ํ 4 ชู้ตู เ่้ส อื่ํ ฑ์ฑต ธ๋ิช้ํฒตฺ ถ้ํา ฝิ ตึ่ํ

วุธ ซ เู้รฒิ จต๋ซ้ํ4โ โ่่ วุทฝุ่จุ๊กูล่ํ4ล้ํา ชิ้ํฬ ดิ
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4จะิญู ๐ริ สต๋ว้เ้าิ ~ ^~ ต๋ ซ้ํ ช้ํฒน่ํฑศุอี .ซอรุ๊ขทฑู ต๋ต๋
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ฑู ตุ ฑูต่ําิด์์ ว ซี้ํฐ.ซุน รืู๊าซอจ ล้ําิ อ อ๊ช้ํ . ,ส โึ่จุ
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ณุ กยึ ดํซูแๅ อ๊สโ่ รู๊ ๅ ( อา โิ่ อฑู ชาิ1ฑชุ ดํ รู๊ อ๐าิ
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กู๊ ซ้ํ1ฑฑ๐วู น้ํ 4ล้ํ โ่า ต้อโ่ ธ ป์ุ้ ฑต๋ฑต๋าิฑู ๐ฑู
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ฑจใารู เ้า่อโ่ ฑ์จะิ ~ 0๐ฐี อ1ทิอ ๐อู ๐๐๐๓๓ อร
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ง๊ะิ ส์์ซ้ํ๐๐ฑูรุ๊ ~ าา ต๋ ย่ําิซุ่ ษัทัชูภท อาิ

[ 1 ] าเ๐โธํบึย้ํโ่ โถาิช้ํ41 ๅณด์์โ่บิ

~11โ่ หุ้ ๐าิ 1 รู้โ่ ต๋ะโ่ อง๊ช้ํ สุ ออึอณุแทุ ฑ์ซ้ํ

ชู้ ๅ 4ธโ่ ๐ธี ซ้ํอ ฑู ษั กู อู้้ ทอจิพาิ จ1โ่ ๐ทฑ

ด์์แล่ํ ~ ณ น์ิฟิตฺ อ ถ้ํ ด์์ร จาิ.ฑด์์ณูจุ ต่ํ

ชู้ โ่รซษั ะดําฒย้ํ ฉือโ่ต๋ ฑู๐ ญิ ตุ . ล้ํฑูจะ อร์

ย่ําิ ด์์ ณ โุ่? าฑิกู โ่่ ๐๐วุาฉะิธา วิุ / ~วุถู

กูดําท าท ซู่ใ ๐รู ฑูอซู่กูรุ ถ ขู็ ริ กูซ้ํฑิ บ ซ้ํใฐ โี่ อ

าิต๋า รูซ้ําิชธ์ . ๅ ลุ๊าิ 0 วู - กู . า่าโร็

ฌท๐ด์์๓โ่ ฑู๐1๐10โ่ งัจจุ๊ชู้ าใไ ล่ํธ ฑ์ ต่ํ

ฒิทออณชื ๅ แ 1 0เ้ถ ๐1 . 1โผั ฒิ

รู๊ต๋า อโ่รา ย๊ใรูอ๊่ จํุ๊ อะจุ า นีระิธ ฑะิต๋ ออณุ

เ 1 ถ แโ่ ซ้ํ ๐ จู ต๋าจ ๐๐ฑปึ ๐ใซ้ํ1ฒ [ 62

ปู้ใโ่ ต่ํฑิ ขุน่ําโปื (ฒ ธ0าิวิ า ~ หูฒ่ิ ช้ํา ชิ๊โ่ศูน้ํ

าิณู ปื๑๓)0าิ กู๊าิ .

โ่ฟ เั ลุ้๊ะิ บึ ซ้ํ ซ้ําิโ่ ต๋ข ว็ บู๊ะิใ กู ล้ํฒ ต๋จ ~โ ง่ิโ่ ด์์ บาิ าิชธิ์

1~ ;ษุเ้ ถุ ~ (ร๊า นือ รู .1 .ซุ๐ธูณู ทแทรู๊ก ๅท ศํ เ้องใ ๆจ์๐ย้ําิ

ากโ่โดํธโ่ ~เ้าโะิธ ต่ํชาวุท ทอจุ ช้ํญูก วุฒวู เ โ้ดํฬิ ๅวิ ญู

๐๕๐โ ๐ ธิ 01 ะฑ^อ ~ซู่ ปุ่ ล้ํ ส.ฑ๐วู โรขอ วุ ชืโ ใ่ภุณ .ปู จุ้ใ

ช้ํ ถาิ~ฑ๐2 00ร่ํ๐ ร ต์๋าโ่ ๅ ๐๐ ง้ะิทธ์ อย้ํโฒิถ ฑูต่ํ

รุ๊ต๋าฉทุ ฑ ติ๋จ ฑฉ า”เ้อ ธู- ขุนี ด์์ อาิ .ฑทุ ๐๐ร ๐้1 ภุ 11โ่ ซุาทแ

ชูรใ ด์์ 1๓๐4 1๐ฒ๗๐ `ขู ~ ต .รู๊ณจ รู่ ตฺ๐204 ~ซุ ~ ๑ ~ฑตุ

จอ งูาฮือธดําโ่ ~ซุ ' ต๋ 'าิตฺ ต่ โํอ ฑโ่วู๐จูต๋ ญ่ ~ ๑๗๐?

ย้ํา่ ข

ชุาห นัูทศําิ ~ ขุมู่ .ฑอวุ ~ 0 .ฑูอาินํานู โ้่ ~เ้ - น์ ต่ํฒิ พื

ๅฑ๐วู . ๐ .๓๗1 ฑ ต๋ อา ถ้ํ ณษาิธําิ ชต๋ต๋าๅฑเว์~ฑู

ญ่ ~ ๕ .จาิ _ บึ .ๅ ต๋0ด์์ ย่ํ ซึ ~ดํธ ซูาต๋จาิเ้าิ ษั ข ภ ฝ์่

าิช็ ๐ อรุณา ออซ้ํ ~ ปู้โด์์ข ต๋อ ต่ําิ ชาิ ~ 0ร้อซุ ต่๋ย่ํ ทจึ ฒิ

๐๐ วูลซ้ํ ฑาณเ้จุลาิขสโ่ ๐ ช้ํ ชุ๐๐ซ้ วํู๊าแ ๐1ะิ หิ 00

วุ่ซ่ฉาๅ”ท ส์์.จู ~ ยุ ~ฑิ .10ฬิต๋จ า ฑิูธู รู๊ทโ่ อน่ํ

ซ ติ๋าฮู ขู ๐ วูใเณู ขสซ้ํ 0ด์์ซย้ํ ~ฑู ษั ตุ ซึ ณีฉ

ๅ'\ 0ทฒ่ ทรุ ซุ้ นําปิ อ าิฑูร 0?ทต่าิชฑูต๋ๅโ่ ต่ํ

ซ้ํจฉๅชื ~ สู ตฺหู่ก ฒิทธูษั ทูาิ ~พุฑหุ ต่๋ จง สัุ่

จุ๋าิบ๐ าิ . ล้ํ ถ้ํ ด์์สโ ๑๗ฒ๒1ะิ ฟุ

ฑ ถ้ํยู่ จ๐ฑต๋หต๋าฑธ โู โ่่ ~ปืซุ่ณจทุ ฑู”ทธุ ต์๋

องฑ ถ่โ่ ซ้ํ อึตรู๊สืโ่ ปู้ฝืรุธ~ซุ พุทย ตุ๋ ก๐ฒ

111ซี.ๅ )ซาก ๐11๐๐?? ทุ”ท อรุ๊ต๋ ๖๐ ฑูฬิสรุ๊~

ฑูฎิ ยู่ดอทอุ้ าิคูซุ สุ่่ ขอท ชู้ขู่อ ย้ํา1นีฮูาเ้ ขูดา

ฑู16รํ111ถ0 . 11 ฒิ บาิ ~ณุฒญิ จ ต่ําิน้ํ'

ล่ํฐิ ซ้ํะโ . โ ๐ รู โ่าิชทโ่าท าิอห นิ ส๊์ ล์้ํ

อ ซ๊้ํซ้ํโ่าิ ซต๋ร โุ๐รู ณตุ" รื๗ ด์์จาิ'

าิาิช ~ ต่ ใํน่ํก บาิ~ ต๋น่ํ.1ซู.ฑรู๊กู าิษั

ถู ล้ํ อฮฑชู้ทต๋ธ.ๅอู ๕ 1พื ฒ

าร ต๋ๅ'โ๐ธูซูท ~1 ~ฑูต๋ซู่อ ๅ”น่ํซซ โุ๐ถู กู`ะิ ๑๗

ท 0ท แรู๊ซต๋าโ่ ~ ๐๐วุ ทาฑูรโฑณโ่ จทาร ตุ จ๋
ง๊าทู ทู

ทแๅนือณูชูท ~ซํฒ าิาิ ชาิต ธ๋์ ฌทซ้ําิ ~

ธิถ่ สุ่ซื าทรซ้ํหู่ารู 11ณ ณุี 11 ณุ”๓โ่ นาโ่ จุ๊ กู

รึ

ฑ วูิธู ซูชาอธิ ๅาิซ้ําถู รู๊ อรุ .๊ 1 กู๊ะิ ฑิ ญิฏิ ตฺปึง่าิ

งหิ ซุ ใ่ 0ฉุฑูท ~1 ~ ๐๕๐1 ฑ สุ่ .1111 ~ซ้ํอร ชู้าจิ ~ขู ด์์

า พุะิบ ถ้ํ ต่ํ าิธ ๐๐ ช้ 1ํ . ๅซิโ่~ ฑู รุ~ ถ้ํซู่~ ซุ้

วุฑโ่ แอจโ่ .ๅฮู 9 0าิ . ฑู ๐ ๐วุถฒิ สู าท ฉุทใต๋าธโ่

จณ์ต่ํชื 1:11 รู๊ทาาิ .ๅ ~ชฌทบธ ๓๐1 งฒน้ําิ

(โ่ ษัทจ็ฑู ต๋ ๅ จจุด ซํุ่ณุ ๖๐ธณุต๋ซทแฑาิช

ไใ ธิฑู ต๋ข ~วุอู ณีฉาชี จาิ ~าิ อทไฉน้ํรู๊ ~1 ~ ๐ ~ ย้ํ

รู้ แล้ํ 11๗ ๅ . อ . งะิเ้ อฒชื อาิ .ๅ ถู กู๊ อาิ ~ฑู อ

ญูกต๋ว รู ฮุร โ่ ทฒ11ต่ํ ฑ ด์์ก แอง าิฒนด์์

ทส์์ ธิใฑ รุ ช้ํ ฑซ้ําิโฮ ร๊ ธ40ท๊ เ้าา โิ่นซ รซ้ํ

ารุ๊ ซู่โสโ่ .1 .จ ใุ .ๅ ออร์ าิรโธ์ 11 ต่ํ ะิฑิ ต๋ อ ( จ ตี่ํ

วั11 41ท ชู้ 'จ ซ้ํฉซูท บิย จะิโ ทต่ปิด์์ ฌกู๊^

06ฑ ๐เ้4จ จุ๊ ถ้ํ 0จีจะิบ .ๅ อู๊ อ จาิ - ฑูอ ๐วูก ศําสู

น้ําิ จฮี แหิ ๐ฐฉาบ๊ ๐ ย้ํ อย้ํ 111๐ ๐ ๐ฒนธ

๐ ธํ๐เ้ าขฌแๅข า ทินฉาิ ษัทื อ ถ้ํธ ร ไูด์์ วุๅรุ แจ

๐๐าิ จ๊0าิส ต่ํโฒช สุ้่ า ฑๅ'โดโ่ า ชิฯล้ํ

า ทิหด์์ ๅ ฝืซืาิชต๋ ฉฑล ณุ วุ^๐ฑู1ะิซชื4

ว ตั๋ทาิกาิโ่ ~คู ~ ดํถ้ ธํ ๐าิ . าิ๐๓๓อาช า

ต่ํ าหิ .าจู ~าิชาิอ ๅ ๅ .ฑรู๊กส ชู้ต๋า ลิ โิ่ ~

11101 6ฑู ซ้ํ ซูเาธ ๐ ซุ่อ ซ้ํน้ํ าโธ ถู

รู๊ยู่ๅรู๊ะิ วุ ธต โ๋่ณุ อาิาิาสนํ จ๐ ดํปิดําิ

จธิ อ่ํฑพอต่ํะิต๋ายซุฒ ชุด์์ ~ขูารโ โ่่ต่ คํ์

ฒ ๐วูใน ส์์์ค้ํ 0น่ําิาสนิ จ๐/ฉขฒ .11ล้ํ

(ฑู รู๊ ษั ฒนต๋า วุว่ํ 11 ๑๒๗๐๐ต่ํ ๐ ฉุ

111 ธ๓ฑู 11ช้ํ ฑู๐ฑ ฑ๐า ชิ้ํ 1 ต่ํธธ รีา ดิ์์จั

ชูชาิ ~ท ๐ น้ํ1ซ้ํ11 จาิ.รืถ่าิฒถ้ํ เ้าตซุ สุ่่

าา ฉข อ ท อาิ ต๋อต๋าฑ .4ธโ่ร ทรื

ธ ต์๋ 114111 ๅจ1ฝืฑ เ้น่ําิช

อโซุ่ธํ ชู้ ต่ โํ่วูรชื าโอ ๅ อรูฒน มิิ ซูจู

ฑ ต่าิ ฑ์ ว่ ชํ้ํว่ําิชาิ ๐ รุ่ รู๊าิน่ํ าท

4ต่ําิ ป 1็ะิฬิ ฑาฑธ 11๒๐ ชฯู1จชื ต๋าท

ๅฑาเ้ต๋ฉ ฑูรุรู ๐เาโอ11๙1๓ ~ /ะ 1๓ ด์์ ทฑู

ฑู ๐ถ้ํ 0ฑู ต๋จ โ11๐พุด์์ ซ อหาท ๕๐ใเ้าท หู่ใศู

11
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[ นู้ ]โ ซู่่อ แเ้าคุ้ 141 จ กําิ ๑เฑี . ๓1ท าิโ่ ง๊ จ้ 6 1
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ช้ํฝีซ้ํ ๅอ๊ตฺา ติุ่ธ อ๊ อะิฒ น้ํ อย๊ะิอ่ํ

อ ย้ํ รู๊ะ ษัทจ . 0๐? ยู่ถ้ําิ 11 ฝุ่รุ่ต่ํฒสุ่าิ

ทาโอ ชืฝี . 0ร้าิน โี่หรู๊ าิช้ํถโ วาฝื 4ร๊

ณธรู๊ ต๋ย้ํธ ปุ้า นําโ่ ซุ่อศูาโ่ถ้ํ ทุ่จ๊ถ้ํช้ํา

ก๊ ~ตน้ํ ๐ง ฑู้ชห์น่ํ าิดํญ เิ้ ๕๐ ถ่ด์์รซ้ํ

ชร กูเ่้ าออ น้ํ .โ่ธร่ําณุ หุ่ธ ภ์ี11ณุธ ~์รู. ฑ

พุฑร์โ่ร ษืัทย้ํช้ํ . 0 เ้ฑูขซ้ํญิอยีแาฑ ชา ติ

าิช้ โํ่ าิดําฑฮูโ .11ฒ ช้ํษัขะิโ่ ๑๗

ใด์์ธ~ต่ําิ ญ ชู้ํก ทอจ๐ถ้ํธ.ฑูอ ะิต๋รู๊าซูถ่

ซูใสู่.พุต๋ม่ําิ ช 1ูต่ําิช้ ซํู่ .0 ฉุฑซด์์ต ป๋ื าิ

ด์์แวนี ต๋าท ~จอต่ํฑูทูตต๋ งล้ํ จอถ้ เํ ฑู้ตฺ'

เ้ะิ ฉุฒงืต ชุื าฑด์์ ~ ต๋อต๋ฑ ทอง ด้ําฑ์ 4ล้ํ

ะิซะ ไิอซ้ํ นึ ~11. ะิ .๐๐ ๐11วันู~1 .ฑูซ้ํจต๋ย้ํ

อ วูราิ อ าหี .าิ าถู รูย่ํ าิธ 4ํล้ํ ช้ํช้ํ

ช้ําเ้ ๅจต๋ ปีถ้ เํ้ฒ เิ้ . 0 อาิ ฑิ-ซุง อช้ํญู ~

๖๐โ่ พฤ 66ธ์ ช้ํารโ่ ภู่~ช้ําิช้ํ ช วูิชถ่ซ้ํ
อใดํา าิชช้ํ โอาิ่ วุฑิ าิ ธ โํฉญูทา ฑู ๓

ทดํฑ๐ส์์๗๐.ๅณฑูธ ต๋าิท ชู้ณ โุ่ าิชธโ่

โ่0โฮศ์ ซาโ่ .1 .ชูาิอท .ฐย้ํ .สโ่หุ .่ ถูหรุ๊

จุด์์ ~ขุาิช้ํ าิ๐ใฒ ฑูซ้ํา'ทราิสน้ําท

า ดิ์์ ~วุ ขูด์์ ซ้ํสู่โ่ งืหุ้ธซ้ํ าิาิรโ่. ซุง จย่ํ
ช้ํ1รูพุ ล้ํขณุ จ ริู อาิ ชาิ .อ เู้ ฝ่จีย็รั . ตู้ สุ่ จอร๊ ๐๕๓1 ก ต๋ซด์์ าิต๋ฒ/

ด์ข์ูด์์ขื ฑ จูอ .รู๊อ ถ๊้ํ กาิ ~โ่ท ณู ณ์จฒิ

ถุ ด์์ ถ้ําิ ถ๐ร้ต๋ะิณุธาทข ๐๐ญาชค่ํชฮ วู อชื ~ ณุด์์ ตุขด่าิะิซ ด์์ทาิ ๒๐ หู้ ฮิต๋ต่ํ

ซะิกโด์์ฒ โิ่สุรูอ ขาิ . ต่ํต่ํชูอะ~1- ต่ํต่น่ํอ

าิฒาิช้ํ~ ซูซู' สกึูซ้ํส์์ ~ ย้ํ เ้เ้หู่จณด์์ฒิ~

๓หวุุ๒14 า ชิ ษ ซัุ่น้ํ.1นิกรู๊ . ถ้ํ4รณ์อาิฌาิชฬิ

ร่ําิ ม่ําิ าย้ํถ้ํ ฑฉ สุ รุ่น่ํ . ช้ํฉาิช้ําิ

กู ด์์ร คู่114ถู ะอฑู๐๐ .ๅ าิกุ๊ช้ํต่ํ ช้ํอรู๊อะิร

ซ้ํ .1 .ฒิณีงฑ. ซ้ํร๐ท .โ โ่ น่้ํ . ด์์รูดุ ธ์ _ปือ

ทข ต โ๋๐ฑ จาิ-4 66ด์์ .ปึง ฒ ต๋หอช้ํ~ จอ

โ่ระิเ้ฒ ต๋ย้ํม่ํ๐ ต๋รุณุณน้ ฉํ . 1ะิ? รึ. ๐.

ฑูแจซ้ํออ 4รงถ้ํณุธ ต๋ซด์์ าซ้ํรค้ํ

ยู่ ด์์ต๋ าิช -1 ~สู โ่ล่ํส 10 าต่ซ้ํ - อ งต่ํผ งัั

าิต๋ข ณุฑแ ทฉ่ถ้ํจซ้ํ ชํ เ โ้ซ้ําเ้ . ฮิ ซตุ๊

แม่ําิ จ๐วูด์ ต์๋ ะิ11ฉาฑตุ่ เ ง้๊ด์์ อหตุ ช่ืค์

จอโ่า ` ๐ ฝุ่ หู่อ ๐ด์์ว่ํร ๖๐ถ้ํ ม่ําิ

าฑะต่ํ~า-ฮูงใเ้งต่ํต่ ส.ทฒฟิาิธ์จ ๐ท

ฒฉือโ่ ราวขธีต๋าท รทาศูน้ํ ออซ้ํารู้ข งชื

ฑู๐ ง้ฑู๐ ง้แก 1ฉ ณุาิ .ๅถูซ้ํอส~ฑูตฺด์์ต
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ฑูชบิ ๅ แจช้ํ ๐โฑู .ๅวุ ๐ รูสะิฐีแ าินโ่ ดํโโ วด์์

ๅฑา จซูะิรู๊าิกูโ่ อาธุ ๖๐โ่ะิจโ่ ทู๐ ด์์แด์ฑ0

เ้ อธโ่ โย้ํ ด์เ ร้ๅฑาชู้ ล้ ชํ้ํ ๏โอ ฑูซ้ํชู้ กุลุ ช๊้ํ

าิฑแรชื ฑูฑ ๐1๓14 ฑูอีาิ ๐11 ต๋ ต๋อต๋าาิ .จาก

ด์์ แระ ธิ ส์์ ตฺ11 ฉ าิต่ํ ต่ํแอสู้ ะิรธุ์ธ

11ะิ๑111 ๅถ้ํอาใโ่ ถ่าิ 4๘4 ช้ํฑซ1141 ชู้๓๐วู

0โรู๊ ซุนิ ต๋ าิรต่ํ จู่โ่ซ่าิ โอ จ๊ับ ต๋ ธิ์ธ . ๐๐าิ ฑ์ - ศําิดํ

ทา ฝึ าิ ซ็ฑ4๓๓ จอ .1.1 '๐ซ้ํถ่ถ ๐1าิ รุ ย้ืสุ่

ชืดําท ๅฑ๑๐11าิ จ๐โอฐิดํข าธด์โ์1ฒ าิฑ์ท

า ทิ ๖๐๐111๐๐ ส้นฑ กู้ท ๐๐ฑ ๐ฑ รู น้ํ มิ0วูองฬิ

กาิ าิง๊ชุมึ ดํจใต๋อึด์์ าขค่ํ _ใๅฑฉพุ 1ซ้ํหี สุ

ธีกฉื อ่ํร ใดํญ 1ู1ฒรูอ าิจ ๐โ่งํ ๖๐ ๐ าช

10๐ 4011ณุ งด์์ ขุานใราิาิ ๐๐๐ฑ์ก๊าิ

อ๊ด์์ รู๊ อวิ เ้ ต๋ซุ ๐าปึ ๖๐ รุ๊ต๋ ย้ํ ฑโ่ จ ต๋รโ่ ๐11า

ฑูทู ซ้ํ ต๋ๅโ๐.จฐอ ถ้ํ ฑิ สแขู่ต๋ร ๐111116 ฑู ต๋

ฑูตโาิอ รู๊ต๋ซุ่อถ่ซ้ํ ยู่ชู้ ๐โ่ ~ฑา ซุารหิ ทาิ าๅจ

ด์์บ รู๊ ง๊ทจ เ้๐วู รุฉา โิ่ หู้เ โ้่ ทูนาน๊ะิ ซุ่ ช้ํ า ขิุนู

ถูธ ฑีูฑ ๓เ .ซาซ ฒิ ฑ าร๐ณใ'ต๋อช้ํ ฮ ฟูั

ฒาเ้าโฒง แ้ทน ใู ๐ ๐๐1ฑต๋จ จุ๋สูต ช๋้ํา๐1 แนุ๊อเ้

รู๊ อาฑูริ ๐1 โ่อ ณุท ๅรุธ๐๐๐ ปู้อุ๊ โ โ่่ (0 01111ทิ

โ่~ต่ํ ชูอฑต๋ .1111 :ต่ําโ่ ๅ ณูอาบ _11าใธ์ 1 0ธี

ทู ด์์โ ช๊ ซ้ํฑจ11าโ่ง ยี้ํ . 0ฉุ ดุ ๐1จ 11110 ต่ํโ

0สู่ร ๅ ฝืน์า โิ่ศูน ฉาิอโทแ .1111 `ฑา ธิํ 60ท

๖๐๐ช้ํฌอฑค้ํฉีซ้ํ สุ่ชื ฑณ11โง ฒืิจอเ้สึ

0ด์ น์ื ว ซ็้ํ ธิ. ยืญูก ขาิ ช้ํราิท อาิคู รู

1ขอ วัด์์ซ้ํ าิ ช้ํสุ่ าอะิฑ๓๗ ทูณูชิญูปืแ

11๐ ารต๋ ธ ทีก โ่ อร้ต๋จ .1๐๐๐ วุฒร ฉ๊ือโ่ องี~ช้ํคู ซ้ํ

ทู ล้ํสู่ .ปุ่อๅ' ด์์ ต๋ข จาิ . อะิ ร โุ่ อรู อาโ่ าคุ้ าิต๋

หู้ ดูวุซ้ํ ๅ ออึ รู๊อ ๓4 แนู โ้าโ่ ด์์อ ๅอญช าชิารู

ขุ ก๊า า ติ๋ๅ1ารูๅด๊11ากธ ชู้ท๊ฐา ริุศ๊ท .ๅ นู้ ด์์ จาิฑ0

ใตฟิสอฑูฒิ ฑูๅอซ้ําิ ฑู ซ้ํปุ้ ๓1 ร้ต๋ย็

น้ํน่ําถ้ําิชา โิอ ต๊่ํ .จาก ต่ํชู้ ต๋ ๐ ะฑยู่

ชู้ซ้ําิฑูธิ ฑา ชิภัณค่ 1ํณ วุุรุ ๐11๐ าิต่ําาิ ฑูตุ

๐าิ๐ ๐๐ฒ .1 ๗๐รุ่น่ําล 1ูฟ ตุ๋ ๅดจธ์ซิช้ําิฮ

ช้ํฒิ วุน่ํอรู๊๐อย่ํ สุ่ถูซ้ํจ บาิ ~๖๐ ๐๐าก

ย้ํด์์ ๅ อ11ต๋ รู๊รุณซ้ํ าิอย้ํ๐าิ รู๊ะสโ่อบ ฑูธิ

จูใาชทื า ปิืนําใซ้ํ ต่ํ .จาก ต์ทึ ถ่ถ้ํ ม่ํต่ํ าิชต๋

าธซื ษัหูฑ ณุฝี1ธ๐๐โ ยู่่ `1. ฒิถุ วุเซุณุญูตฺ '

จ ๐ซุ่าิ ณู 1ทปือท ๖๐วูต๋า นิ่ํารุ11 จด์์ ฑู๐ซุณุ

โดํารู เ้าิ _1.๐114 . ต่ ธ ๖1๑ วู โ้่ ต๋ซด์์ 11ศ์ข

ทสุ๐หิ 4๓๓ ๐๐ ๐โ่ าฑ ๐ใซุ่ ธ์ โ่ อาิฌเ้โฒ

ร์ต๋โ่รโ ร่ ต่ําพูดําท รู๊ฌ . 0๐ฐิ ๐14๓๐๐ ต๋าิ

ช้ํสู ๐๐ต่ํ อร๊อต๋ จ ๐ใใ๐รูณูาช้ํจนาธ ๗๐๐

าิต ซุ๋่ วุฒโ่อร๊อต๋ ณีทณะโ่ซุ่ ~ อฑ สุ่ ๐หุ ธ้์

น้ํจ รู๊ จาิ.ฑู๐ชู้ฌรุซ๊้ํต่ วู้ใช้ํ1 .อย่ํ

สุ่ม่ํ ซ้ํช้ํสู่ ๖๐ชื1ฒ าิฌโ่ ๐ตรษัาจี

โ่ด์์~ ต่ํ ซูท ฑ์ . ฑู๐จใฒต๋ร ฉ่ารู๊ๅโ วู้ ะินฉ่ํ

ๅต๋ฑูัฒ ช้ํต์ฑูราิ ว๊าิต๋ย้ํ ๐๐ร~1ทาง ๐๐1อิ ารู๊

~า ~ณรู๊า ๅข๐ฑีฑต ๅจง๊าิต 1๋ ๅ รูทุณา ๅโ ซ่้ํ

วุธ๐กรุ ๅ รูฉโโ ฝื ซืาโะิ สู้ต่ํไดํ _ม่ํ ล้ํ ด ซํูโ่

ต๋ซด์์ ต่ําิ ต่ํฐ โิา11 ฑาฑูธ์~ใ ฝืฬิต่ํ

โ่อง จจ๊ 0โซุ่อ ถ้ํโ โ่ ฑู่ว่ําิ ฑา ขอร้0ฏิรูปื อ๊ชุด์์

โ่ ษัเ้โ่ ต๋จ _าิโ ช่้ํ าิ ๐ฏิ วู๊ ฉ่โ่ทร จ์๐ ร้อ วูฒิ

วั๐7๗๐รพัุฑ ชต๋โ่งอ่ํผอ ๐าิอธ ข็ เ รุ้้ ๖๐ ง ต้ ฑุู

ๅะต่ํรีฑ ร ณืีโอ.ๅถู ๓ฒิฑิ ชาิ ~ฑูต่ํอาิซ้ํสุ่ฑู

ฉิบิต่ํ ซ้ํซ้ํา ริู๊ อชู้ ช้ํติบ โิ่ 11ร ฒิ.อ็มต่ํ

าธูทูตุฒิชา ยทาาิ ชห ใูช้ํ ส์ โ์่ ๐11๐ ๅรู๊ฑิต๋น่ํ

ป็0 บ์ใน่ โํ่

อูข๐1๐ ป็น้ํอ ทชื ๐อซ้ํ ฉ่ารู สุ่ล้ 1ํรู ซ้ําิฒิสู

โ่รู๊า ติ่ํย้ํด๋ารู.ธณุถู ฌ114ต่ํรู ถ้ํซูโ่าิ,

ฑู๐ซุ่โ่4โ 1่ตฺธู จึว่ําิ ยู โ่่ณู ๕๐ช้ ชํ้ํ าิด์์ซ้ํ

ศึ

โ่ซ้ํ อโด์์ ต๋ โ่ซ้ําิโ่งูาิต๋ .ซุซุง้า โิ่ ๐ะิ

ท

า

ฑจุ ต่ํ ๗๐ ลู่ตฑ ~ ๐๐ี แ11จุ ช้ํล่ํ

ส์์ ต๋จ ะิขูด์์

ะะิธาิ 4 ๑าิจต่ํ . ๐ ป็ ^ 'เ้ทะลุซุ่่ อ๊ ซ้ํ

เ้าร้องโ่กู นู โ้สุ่ ถ้ํ ถา ต ง๋๊11าโ _ เ โ้่ น๊ธ์1ๅ ๐ร๊ เ้รี.ท แอ๊ฒ11ณเ้าิ ชา ต๋ ล้ํรู` ขอู๊ ธิต์่ํ

าาิฑิ าิ ต๋ปืนแย้ํณุ . 1 รู๊ ๐๐รใฉาะิ . ฑู๐ชืธาิ

ทต่ําิโต๋จ สุ่ ฑง๊ะิ ต รู ต๋วัสฒถ้ํแๅเ้ 1ช้ํ
า 1ฒ รู้ ๐ อร้สถ้ํ ตุชนธโ่ .๖๐ ง ต้๋งโ่ 1 ่า ฑูาอาจ ต่ํ ทา '114 ญ โ่

โ่ใช้ํด์์โ่าร์ โ่ขู.ทาร่ํะโ่ รู๊ ซ โูฮโ่าิ

นึ ขู่ต่ํ .ซุๅ ฑู๐วุต๋าถ ค้ รํีฑ ฑอู้อร โูฒ ~ปื ณู ~_

อฑูาจฑรุ๊ กาิ .๖14 ๖๐ สุ่มึช้ํ าิรด์โ่ ๐๐าะร้าิ

ซุ่ฒ าซ้ํฑจืถ่ชโ่ฐี าฑูต ฑู๋จวุ ๅฑาโ่แจ องีาิ

ฑูต๋ อค้ /ํขอซื าิาิ4โ่อธโ่ อท๐โ่ฑู ต๋ า เวูทช้ํ

จอึ .โ่1จู ณี ~ ถ่จดําิ _11ว์วัฒ ต๋รุ๊ 1 ต๋ฑ อศิ

ต๋ๅ๐ ซ้ํสุ่ ถูย้ํ อฒ่อโ่ อย้ําิรู บึ ด์์โ่แจ งซ้ํ

ธอถ้ํ ซ้ํ จล้ําก ฑู๐ รํ0ฑ วู่ํ ๅ ต่ซ้ํอเ้ฉ่ ย้ํ(าิ

จฒิจโ โ่่ฒ ๅงีย้ํธก์ฐี ๐๐๐11 จุ๋ต๋ ซ้ํ ฉาโอ.จาอ

ย้ํ หึ ถุรธ ธี ต์จด์์ ขูฑิอนต๋ ฒโดําิ ณู

ซ้ํสู่ ธิด๋ถ้ําิต๋าซ า ชิ้ โํ่อซุ ณีๅ 'อ ๅซ้ําิถุ ฑูตุ

ชู้ต๋อาิช็จแ ย่ําิ ต๋าซ้ํ ด์์ .11ณูฑู๐โ่111 ๅอณูปุ้

กด์์ทโธํ าฑ์ชู้ซ้ํ ก งู๊ณุ" .ๅ . ช้ํนับึ ฉาใใ ธิ

ๅโ่โซ้ํส ๐ด์์ รุน โ์สู .ๅ ต๋าซ้ํ ลุ้' อ ย้ํ ส์์อซืรุณา .

ซุย้ํ ~รุณุตบ งาิ ๅล่ํ4 .

ถ้ํ ปิซ้ําิด์ ต์๋เ ธุ้.ป็าซุร้่ํ ฑธิ์ซ0จะ นิ้ํถ้ํ

ฟิล้ํ



โ่ว วูิชธูอ ะิไ ต๋ว่ํ .ด์์ทโ่อช้ํดํา ~ 0าิชุาธธีก โ่1ร้ ธ์แจ โูต ว๋ัย จฑูตฺอเ ร้่ํ าิ60รีฑถ โวธิ ว็ย่ํษ รี อ้ อ็นท

ช้ํ11 น้ํา .ๅ'ช้ํ4ฐ ษัย้ํ ซุ่(ษัรหิ ~โ่ฒโ่แ ะฒน้ สํ์์ ~ด

ง่' แทฮุ1ฑปื ต่จะิ ต๊าิ อ าิต จ๋๊ย้ําอ

~11โ่ _๐๐ทฑูแซ หู่เ้าิ ดําโรู้โ่แธุ์ 11 .ค่ํะิ๔

ฌฑโ่ศุ. ๐ ท ต ย๋้ํ11โอ ก อ์ ๐๐ช้ํฑช้ําิาถ้ํ

ๅ ง อย้ํ ท๐ทณุ กุท น โิ่จใาโ่ ด์์ต่ําิ ต๋รค้ํ

ปิารโ่ าิชอ ทตฺอวูฮ ดํารุะอ .ๅาิชน้ํอซูเ้

จด๊า ษัๅฑซุ ช่ืย่ํจ 1หุ้ๅา วิู”ะบูตฺจ าิช้ํ

หฑู ร่ํา ซ้ํฑู หุ่ ฮิต่ํอ รูซ้ํร์ ๅข ฝํ โั่ .าิ

โ่๐า ฑี.วิทาาิ ร์ฑิตตาิ น่ําใ ญ์ขอ ชู้ทบ/

าิรือ ส์์ต๋ข โ่าอญิ . 0ฝุ่ อาจ โ่า บึญิ .ฑ์ทปู้ฌ

ย้ แํจ ซ้ําิย้ํา ไิอซู่ อย้ํ ปื ดําิต๋ปู้ ซ้ํจุ๊ะิธ

าิฌาท๖9๖ . ย้ํอ ซุ้ต่ํ ฉ่ําด์์เณู ซ้ําิตาาิน่ํ

สุ่ฌ ม๊ะิ ถ้ําเ้ 160ซ้ํพุทยู่ รู๊กซ ๅทาโ่ อ ต่ จํ็

โ่ฑ์ อาิฒ่ซ้ํ ข ชูาทจ ๅ 'งซ ฒิษั ทอรุ่ซ้ํ

ช้ํๅดชตุเฒ ๐อึ าิฒิธ ต่ํ อาิ /

โ่ด์์ซ้ํ ซูอรุ ถุ๊ง้สุฒ.ะิ. อาิฌอซื ฒิ ซ้ํ

า ริุ๊ะ จาิ- 611ฉ วู้โ่ ต่ํช้ํ .น่ํญู 1 ทุ`าิ ชุ

ว่ําิ งใฑู `ม่ํารุ๊ ง้ฝึ 6ซ้ํ ๅาิน้ํ โ่ซ้ํ ช้ํ

าิช้ํวัฒโ่ ง่ล้ําิ 60รย์ะิร ต๋ ต่ วํู้ว โั ศ่ ขี็ ฟื

าิ งส จอิย้ํ ต่ จาฉ่ซุ่อส< อ ตฺน ร็ู ต๊๋ สุ่จีไทุ

อื่อฑแช๐๐ฑะเาวูรู๊ รือต่ําิ ๐โฒน้ํ .๐๐3

ทาา ริู๊ฒธี ซ วูิทธูณ์ รู๊สู ต่๋ อหุงซ้ําิติ ด

ญู11ต่รู ๅฌซด์ ล์่ํท อ ล๊ะ ๅฑาร้อบิส์์โ โ่่ าิ0

ชู้บาโ ชูย้ํ าิต่ํ ณ ซีุ่อ .ล้ําิาิน่ํจาิ

จงื ษ ชั้ํเ้าิช ซ้ําิต๋ ฉ ะิดํ อไๅจ. 003ถ้ํา ค้ํ

าิาิ ต๋ถ่า ด์์ ถ๐ ร้ฉงัะ ช้ํวัฒใาิบิส็ด์์

ทจาโ ช่จ ร์ซ้ํฑกาช้ํทข วดํฑ ๐ฑลุ๊'สู ธู ธํ4

วัล่ําิช ๅาิทซ ๖๐๖ถ้ํฑ ต๋าโ่ าิเ้อฒต็

ญ์ท.ๅฑต๋ๅ1๐จาฮิ รู รูอแฑูฑิ ๖๐วูราิธํ ๖๐

เน้ อา นุ๊ . ซ้ํนซ้ํ จุ๊ะิทแจ๊ณุฑูล๊ทท ๅ ต๋ร

โ่อใด์์ อาขุ่นต๋ย้ํช ๅ ธู๐วูธต่ํ ะิทว่ําฒ

งซ้ํ อฌถ้ํ .ณีชู้ซ้ําิต๋าซ้ํ 01๓111 61๐ า ร ต๋

งฃหฑู ธิ กูนณุรู ซ๊้ํ น่ํโ่อธปื จเทุ้^ าท

` ใปีช โื่า่อต๋ ๓๗ ทา ฑู ต่ํะ นิ้ํม่ํ.

โฮ\น็ต๋วาิ ดช ต่ํ า ซู่ .ณ โุธ จ์็ฉั 61ะิ ร
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รด์โหิ .จ เู้ปุ่

าิอา ทาย จงรุช้ํ อโ่โตาิธ าา โิร

ถ้ํ ต่จะิย่ํจลู่ําฟิ

0ษี1” ยั้ํ4พุ๐ าิ๐ฒต๋าท าฑิ ฑูต็

เ โ้่ ท ๐๐หิ ตํร รู๊าิโ่ . ๐ .๓โ่ ซ 1ูโฒิ

๐๐ .บู ๐๐ า ๐ิเ้4ฑ14๐โ่ ๐าิ.ทุ^๐

เ้อ้ว๊ะิ๐๐ซื ท๐หิแ

ฑูถ้ํฉซู โ่ล้ํ ๐๐ฑู๐๐ าิน่ํ าิชา๐

1ฑฑโท1 ~ 0๐ ร์เ้ เ้โ -่เ้ 01 วิต๋บ๊ ส์์

๓๐ าซ้ําิาิ ๐ .1ตู 01”๐๐าิ .01ฑี

๐๐๐ ๅน้ํญูซ้ํ ๅรดุแล้ํ ณวุ ^

1 ฑ ทู ส์์ด์์ ฑ ณีท๊ ณีซุ่ฮิ ซูด์์อาฑบงิ๊ด์์

~ .1 . ๐๐ห ว๊ตฑ ๅ๐ล้ํ ส ซุุ่ฒิท๐๐11๗๐ จณูตสร้

าิจาิด์์ๅบ ซ้ํฌา |๐ช้ํ11ทุ^ าิา โิหี ๐๐จาะห

ๅ๐๐ณไ๐ฒ๐ ฑต๋ณุ๐๐โ่า ๐11าิ ษิฒ่ ๐๐ช้ํๅ” ๅณ

ชู้ๅว ซ้ํ เธ ๅ ๐๐ทฮูด์์ ๐ฑณี าิช้ําถูๅาิชา ติ๋าใ

.1. ศ โํ่ถูล้ํฒ .ๅกู๊า ตร ๅ”๐ ร๊ ะิทต่ํ๐๐ฑู ชู้

อ๊ ก์ฑต่ํ าิน้ําิหิ ๐๐ ต่ําิ

ร ซู้ํสุ่ ทหาิ ฑู๐๐ ช้ํา๐ . ช้

บูแล้ํ ตุ าใิ ๐๐๗ . 1.4โ่1ม่ ฉํี

อ๊ ด โํ่งั ๅท 4๐โ่ ๐ ๅ แฑูติฑ์ - ฒิ

ฮีบ๊ อท ๐๐11 ตุ่ดี1 ๅรุฑู โ๐๐ท๊ ช้ แํรค้ํ าิาิ

เ้411๐๐ สูท ๐๐ว ศัุรซ้ํ ชู้ ` 1 . ภู่ วู ต๋ ย้ํ สุ่ๅา หู้

น้ําิช้ํ

าิช้ํรูยู้เ่้าิล่ํ

าิ.อู๊๐.๐ะ ริ์

ง๊0ใ0ล่ํ 14ซู๐๐1ณุ ด๋ ย้ํด์์ท์ ซ้ํด์์ ฑู1ถีฉ

๐1รกื จินซะิ 1๐๐๐ตู 1พุ๐ หึ จาิ ๐๐๐ ณ ๐ั ฬุณุ

โ่ 1๐11 ต์ ต๋รุ้ต่ํ ะญูธรู๊ เ้จฑู1รีฑ ฌาิ

๐1 ~1 ๐ ๐รู๊ ~ ขู ร่ะิ ซุ่ชาญยิ ซ้ํช้ํต๋ต่ํ

าิช้ํ ญูอย้ ธํิ ซ์้ํ๓๐๐๐๐๐~ปุ๊ด์์_าิ โ่

ดําใิฑูต๋ยิ . 11 ฉี าิ ดึงื ปี ~1 ่ ฑ ,
ฑ ตู์ต่ํ ทต๋ย้ํ ตุ ๐ญ จิ กาิ ~จิต๋ าิ

าิด่ๅฑ๐ ๐ซื ต๋ .๐หีทสท ต่ บํุ๊นธฬิฑู

'1 - ซ้ํท า เิ้ะ ต๋ .ร นู๐ ด์์ ยู บุ่๊ต๋

ย้ําิ ๅาิต๋ ๐1ฉิ๐๐ฑ๓หึ 1๐ฑ๐๐1 . ธุ๐๐

๐1~๐๐๐ทตุ ๓๐1๐โ่ถ ~าิส1ฉชุม่่ํซูซ้ํ 1.

ยู่โ งู่ ต๋าิ า ถู ๐ ร๊ฑธฐะิวูน้ํ ซูท . _ ช์

ฒิ ต่ําิ น้ํา ฑูาิโ่วู ต๋ ถ้ํ าิว๐ าิ๐ญ่ฉั

ต๋ๅทแส์ ว์ู 1๗11๐111ท๐ . ๐ฝุ่ ซุ๐฿4ฐ๐๕๔

๓1”ค้ํ11ย้ํ ๅโฟซุพุอโฐ๐าฉ๐๐๐๐าิช้ํ

๓ ฑู๐11 ๐๐ฑ ซ้ํ ต่าิ ด์์ขอ ด์์ฮวูด์์/

~ ย้ํ ณ์ใน็ ๐๐ ๅฑ ๐๐1๐ ๐๐ฑูฑูธุ์ฌโทต์ซูซ

ณู ล้ํะิ วทิ ๐ าทฉิ ต๋ว๊ซ โ่า๐โแา ทฉ แม่ํ

ช้ํ ซุณ่ีอ รน์โ่วู ถ่ต่ํ รู๊ ณี ~ ๓1๐ซุ่อท

ฒิฉ ฟิิน่ํ โ่ ซ้ํรู ๐๐ ชู้รุ๊าิ โ่ ง้เ้ 0ข็ซั

ญู ซู่ ก๊าิ ๅาน้ํซต๋ณู๐. ๐๐วุ ข็ต๋โ่ า ชิุ่ ย้ํ

ะิ ท๐๐1 1รุ๊ _1 . นู๋ ฉาิต๋ า ริูฒ ด์์ แาท าิ

ช ซ้้ํสุ .1 .า ธิู 0ท ฝืซึโ่ฒ กิื ซุย้ํ ~ โ่า อพึ จจุ๊ .

_๐ .โ ธ่ีฉ่๐ญู น์โ่ ต๋ ต๋าท เ้ฒิ ฑูอรโ่ วุ ราิ

าิเ้ ๐๐ _1 . 1ซุ่4๐๐ ท ๐ั แ วูต๋ย้ําิ .าิศ ถู่ผั

งื าทื ๐11๐ '๐๐ าิฑฉา าิรต่ํ ๐ ^ ศุ

ชูอ ลุ๊ก สูย่ํ ๐๐๐4 าิสูจท โ่ม่ํจน๊1ด์์จ๊า ชิ ฑืู

ท แ๐าิ า เิ้ รต่ํ า̀ ~ หูหฑู โด์์ ต๋าิ า โิ่ โ่ ฝื

ซ โู่นย์ _๐อฐิ ซุ่อฑู๐๐- ๐ ส์์ฒ จาต์สเ้ณฑู

จาฑิ ๐ฑู ต๋ ิ๐ม่ํ .โ่1 อาิ ~ “~

โ โ่่ ตเ๋้ สู้ า 1ิ0 ฑูช ซ์้ํ ๐๐ะิ

๐โฒิ ๐๐ .1_14๓ฑู ๅาฮ ตุ๋ช .๐๐ด์์ณ ซู้ํ

าิ1๐ร ณ๊ี 1 ต์จ/ต่ําิใทุนน ซุ่อโ่ต๋ซ0เ ใ้

14โ่า ๐๐๐ ตะิ ~ ใงุ่ตฑู ณี~โ่ฑ์ฑ๐วู ดํช้ํ

าิจธิ์ ๐๐ดํฑ ถ่ช้ําิ ๅ”ะ โิ่ ฐ์ท๐๐ท ~าิรฐิ

วฑิ ฑู ๐ๅวช้ํทุฆ่าอ รู๊ด ใ๋ใ จาน่ํ ธุ์ พู่แฒ นุ๊ช้ํ

ฑู ๐ วูต๋า๐ าิ๐ว็ด์์ พุโ่ ฐโ์่ ณูซู่อาโรู ๓๗1ฒิ

ซุ่ ธิฑู๐ ๐๐ ต ก ต๋หุ่ ดํโ่ ๐ทจซืห็

๐ฑ1111๐๐โ่ ซ้ําข รุ๐ฑู๐ ซู ~ ฉารึศุญิ

าิา ๐าิ _ า ฑิูารูต่ํ ฑู ต๋โ่ อ๐ฒ ๐๐พุณ์ฮาิ

ๅวุ10 ด์์ารู ฑูร๊ทา าซ้ํจ11โ ๐๐ถ้ํช้ํ จน่ํ

สุ่๐11๐ ต๋าฉัดําิโ่ด 1๐๓๐ ๐๐วสัู่าซู๐ ต๊ด์์ต่ํภิ

.๐๐าิ วู้ปื' ฌา ติ๋อ ๐๐ ง้ดุฑ ลึ ท ต๋โ่ ซ้ํต่ ตํ์

จุ:๊1ฮุน _ ถูาท๐จุ ๐๐รู ด์์ แฒิฑู ทิ ๐11๕๐๐1๐ .

ภ รุุ๊ 1๐ ๐โๅรุ ~1 ~พศ โู่ถ้ํ น้ํ าิ๐ท๐ฒ ๐ใช้ํ

.ญ่1ทาิธี ใด์์ธ าด์์ ๅธค โ็่จ๐ . ๐๐? ณี.ซุนต๋ญู ดุจึ

๐ด์์จ า ซิ้ําิ าิบ โิน้ําิ าิง้ราฮุฝื11 ซ้ํ

ชูวซ้ํ๐๐๕๐โ่ ต เ๋้ฒๅ๐จุ๊ ๅฒ11 .ฑู ๐ฒๅ าแฌฑู

จ ทิธิ์หึ _า .ซุนโรุ๊ดําธู พื ช้ํ ๅธิๅ๐ โฉพุ รีณุ ๐รู้

ถ้ /ํช้ํ ๅ ต๋ฌณรู ๐1๐๐๐ชื ภูมุง๊ะ วู้ฑู สต๋าจโ่

า ชิุ ด์์ อ ๐โรุ๐_ ด๋ซ้ํ ๐โวๅ'ฉ ๐๐ ๐1๓๐๐11 รซ้ํจ็

ด ซุ๋่ฒสุ๐าโฌ าิ111 1”๐ดุ้ ณทิ โด์ /์ กูน้ํ

าิญู รู๊ชุกุร ฉฒ่า ~ _๐.สุ๐โ๐ชู้ต่ํอณุ

ญ์ฑูว ซู 11ฉฑูรู๊ ๐๐ ซ้ํ ๅ”อฑู ๐ ๐เ ณุ้เเ -1รุ๊ ฑูท

๐ฒฑู11๐ ๐11ฑ๐๐คื _ฑ ด์์ ท๊ ต๋อืแาิโ่วู ตฺ อ รื

๐สูตฺาจ ๐1ๅ”๐ ณุ11ๅ'ถ 1์1๕๓ๅอ ๅท๐ซ้ํ1 1 ตุหน

ใจ๊ะ ดิ์์ท ซ้ํ ท ฉิ ๐1:ฉฒิ รู๐า าฝืฟิฟิ ๐11๐ส์์

วูซ้ํ ขณะ๐๐โด์์ ๐โ่ห ๐ุ๐๐ ๐ต่ํฒศูย้ 1ํ

ๅ ฮูๅชน . อูาทร๐ ฑิ~ ๅ สิ ต๋ารู ห ต์๋ ๐๐ ๐๐1๐1

ฑ๔๐ชื ฑ ต๋โดําาิธํ . ฉะธ ซิูาิ โน่ํ า 4น

ๅ '๐ ๐โๅ'๐ ๅพุ๐ ต่ํะเ้ 1๕๐ณุ ` อ่ํ ๐๐ ๐ เ โ้่

ๅ ๐ ~ ถ้ํ1 1ฑ๐ ๐ใ 1๐๐๐ฑู ๐11ช้ํฒิวู ณ ร์ู๊ฑฑู

ฑู ๐11ต๋ ฑูซ้ํ ชาน้ํน ฑิ์ รุซุ่ต่ ซุ่ ด์์ข ย์้ํ ฉั
ตจุ๊คําไวําิ าฑิ ฝุ ซ่ื~โ่ ด์์ 1ซ้ําิธฬุณ์๐ณย้ํ ๐



่ช้ํากู ห่ี ๐ฑิ . 0ฑท โ่ ๐าชต่ํโ่น่ําิ ธ[ 1 ]

ธ ฑุูาโ่ง๊ .เ้าว ทัิ~เ้เ้ ง๊า ชิ้ โํ่ ซ้ํ า เิ้ร๊ ษัรู

อใด์์แ าิช้ เํ้ 0 ซึ ยุ่ฝ ตื่งหูห . คู้ฒว่ํกู้นไโ่อ

าๅอญู ฑ ตูื๐จู ณู เโ่ฑิ .ชัทตุฉุ

ท ๐ไาิ ง าิด๋บสุ โ่ จ/ฑาฑูๅ 'ฌโ่ . น้ําป กึ๊ าิ

ช้ํด์์ อฐ 1ีฑู ฒ่ อโาิฑเ้ฝึธ์ ซ้ําิ 11ถ้ํ ซ้ํถ้ํถ้ํธ ฌฑ๐วูอต่ํ

โ่ ๐ .รุ๐ฑเ้าทู หู่ต๋ย์ วิบิ วู๐ย่ํเ ย้้ํ าซ้ํ ๅฒน้ํณาโ่ อูซุ่ต่ํฒ าฑสุ่ฉิ รูณุนูฑ _ 0ต่ํอร๊อด์์จุ

ยู่ฑ์เ้แาฑ ต๋าฝืษั ๐๐ทล โูแ รืซูจอ ๅ๑๗ฒสู 4๐๐ รณั ต๋าิฒิ ๐๐๓-๐ กแ าิฉจาิ น้ําิสแาต ง๋ื.
หฑ สั์์เ้าแญูล ~ คู้สราิโ่โ่ ต๋ร นุ้ _ํจ๐าถ์้ ~ อ าิ ต๋าโ่ ๅ ๓๖. 11๑จาิ โ่ช้ํ ฒิ~ช้ํา ~ะ โิ่

รู ช่้ํ ซู่ -ขุ เ่้าถ 14ชู้ ต่ําิ 14๓ท ๅ \าหู ซ้้ วํู ต๋ ต่ํฑาิโ่ }จู เ โ้่ ขา าฉะิ _วฌย้ํ แโ่

. ม่ งํ ธั ฑู ฑูฑูซุ่ ๖11โ ชู้จะิา0ท็ ๖๐ภู่ลูไน่ําิช าขูข่ําเ้ โฉบุต๋าท พื โ่ต๋ย้ํ ๓11เ้ ณูรูซ้ํโ ใ่ า ตุ่1าิ

ต่ํ โ่ ต๋รหิตต่ํ ซ โู่ าา ต๋ ย่ํ ตุ า เิ้ เ้ต๋ทแ -1- ฌโ่วู ต๋ะฟี สต รุณีถใต่ํา รู จน์จรัซ้ํ จส์์ โ ~าิน่ํ

ดํา กชื ๓ เ้ าิ ษุต๋ฑูอธต๋ฑช้ํา ต๋ . ซุ่ น่ํ ปิถษุย้ํฑู าฉ ม่ํา อ า ต๋เ้ ปู่ฃตฉาธู ๓10 ฑู ต๋ฝื น้ํชาต๋

๓1๐ ๐๐๖๐๐โ่ โตฺท ๓11 .าท 111๖ โจ๊ฑะหุ \รต๋ท^ ๕๓ ต๋โ่ ฉะฬิ ใะิ ต่ํ ชู้รู จฒน้ํอโ่ . รูาณซ้ 1ํฒ

ฑะ ทิ๊าิจ๊ ซซ้ํโด ร๋ึ ๖๐ ซ์ าาวยืทุ โต๋ใช4วั.1 .โๅ 44ๅปิ ด๋ าิช้ํ ถา ดําถ าิ ต๋ เ้เ้ฒทูเ ฉ้ . 0ซุ่ น้ํ0ฑิ

ถณี ๓1 า วทาขฒิแ 'ะ๐ นู๋ า ๐ ๐๐ทารู ย้ํ๐ฑู ณ ปูุ๊ อาิ .ฑูต๋ถน์ ซ้ ใํฒ ๐รุซ้ํา อ ด์ โ์่ซ้ํจา ชู้ขุา

. ณูาส นู่ํารู บๅโ่ ถูฮุๅธุส์์ถๅ ฑูน่ํ 1 ช้ํ11 แวั_ ปู้ อ ขู่ [าา ๅฑู๐เ้นฒิก ต่ํฉิบิ รือใ6ถ้ าิ ชุ ๐โ่ฝัโ่

จ ชู รูุ ฑู ต่ําาๅ รู๓1 ฝุ่ ชูต๋าโซะขูาจุ ร ช้ํฑ ถุณุ ง้ท๐_ ๐๐3 วู้หิน๑๓1 ๅสใ๐ ๅทย้ําิต๋ วู๊ต๋ร๐ถ้ํ_ๅอู๊ สู ธ้์

า ต รุ๋าฑต๋รุ เ่้ฑโ เ่้จ ๐๐ซู ล้ํ ธาิจณีฉ โ่ฒ ซาโ่ าิ ต๋ จาิ .อหุสู้า ๅ; ๐๐ ใ ช้ํฑาฑูซ้ํเ้ อุ๊ ' ม่ํ

าทอญิ ๐๐ เ้ฒด์์ ~ รู1 ๐ โ๓1 ช้ํ ซ้ํ ๕๐โ่ ๅชุ ช้ํณุจ น่ ตํ๋าท าิทช์ซ้ํช้ํซตฺ ๐๐โฒนส ฬูิ

ขุ ดําโร๐ ๅท อฑูซีณูออ๊วจ ริต๋ฒ เธิ ภี ฉุ ๓ ๐ร่ํ๐๐ฑิ ตช้ํ ฑู๐ญ้าธิทถ้ํา ขุดําน้ํณ าทใฒอรน้ํ

- ๐ฉุ -ธ์ใ ๓๒๐ โด์ 1์ ต๋าา โ่๐ ถู จอึ เ้าาาธูต๋าิษั ต๋ อโ่ ๐๒ ช้ํ้า าช้ํ ถ่โ่ อธชื ซูฑ .ปู่๐ชู้ ย้ําิธีถ้ํา โิ

ฑู๐๐ .11 ะิ~ ชฌรา าใโ่วูฒ ฟู้ ดํฑิ ท อธิฑูต๋าซู่ ท ต๋สุะ 1 ญ่ข ซู้ําิวูท์ ใต๋าิช้ํ ๅฑู๐ขซ้ํสู ๐6าิ1ะจ

อาช ต๋จฉธ ริ ๖๐ ายุณุ ขซ้ํ .ซุธีฒิจ าต๋ฒฑู จ ทึา รุ ฑต๋รุฝื ซ้ํณทุ~ าิทย๊าแจ าิใน้ําิต๋ าิจ

ถโ่ . ๐ฝุ่ ศีขุนค่ํ โฉหน้ํ ณ์ด์์ทรุดํ ซุท่ ต๋~ ๐๐จุ โ่ ดํใา ฮอ ซ๐ฮูวๅก าฐอ๐ๅอ า ต๋ช้ํ `1 .เ้นทถเ ชู้ กู้ ช(์ ซึ

โ่โต๋ซ้ํา โ่แจต๋ซ้ํ สุ ๖๐๓๗ ษุฑต์ใ๐ลุ๊ ณุ ณุ โ โ่่ ช้ํช้ํโต๋าโ่ วุฒ ศู ร จููโ่่ ณฑฐใีด์์ย่ํ11พู่

ถ์ระ โิาาิ ทน๓๐ฑูารู ๕๐111ณู~า . พุณน้ํษัทต่ าิด์์ด๊าิช้ํ ซ้ําิดํา ซ้ํ าเ้ งือไป์ร ต๊์ รึ ่ซ้ํ

๐๐ สู้๐๐โ่ าิน่ํ โ่า ๐๗ ฑฒิ ~จาก 1๑๔ ณฌารู ธู อย้ําิช าฑอฑูท ๐๐ ณีทซ้ํ ๐๐

ท ผิจณีร น้ํ ถาฝึ1 ดํๅๅ 'ตู เวู๊ม่ํจุ ๅ ร่ําว ฑรู๊าซ ว 1ั1 4ซุ่ดํโ่า ต เ๋้ . จิ ต๋อโ่ถ้ํ ด์ โ์่ ฑ ม่ํ ใษ โั โ่่ าาิ11

ะิทต่ํณุโ่ าว แ ๐๐ ๐ฑูฒโ่ าิต่ํฑู รู เ จู่ฑู ฝืย่ํา โิ่ ว สัู่โล่ํา าต่ ชํื น้ ไํด์์ าดํธ ด์์ซ้อย้ํ '

า

ฑ๐เ้าข ชู้ต๋ฑหฒนาโ่ า 1ฑ4 ั ๅณฑถ้ํ าธิ ต๋ณีฉ ฑ่ิ ต๋าเ้ ขา ดํท ณะิวู ต น๋้ํ

โ่ ฝ่ซ้ํหฝ่ ๐๐ 11รู๊ าิต๋ๅ ' ะิธต่ําซ้ํ ๐๐๗ _๐๐ 1

~ว็วักสู เ่้น เ้ ย้ํ ขาะิ .11า _ฑชื๐๐ ~1. โ่แต๋ ต๋ปืน

วซืขูจ๐.ๅโ่ต๋ซ นุ้ รํ ค้ํ ถึฌโ่ฒ่ ปู่เ้๐ าทจ

?0 ซ้ํถถ่ าฒ่า งิิฑิ ใๅต๋ ต๋ ๅ แะิวูลหิ

โ 1163ฒ1๑๐๗ ๐าิ ~ จา วาิอู้ ไฉ11 ต๋าิ ช์

ซ้ํณีย้ํา เต่ํ าิท 01 าิฌราิ าิซ้ํน์โ่ดํ นู้ '

าิฒา๐ท ล้ําิ ชูฑูรู๊ณู โ่าอาิญูจจุ๊ ญู
แท ก์~. ปู ซ้้ําิจด์์ ษัต่ําิช้ํ ฑูาิ ฟุ

โ่านซต์ โ่แ๐ ล่ํ ม่ํช้ํ ๅ111๖

ช้ํ ลู่่ซ้ํ ช้ํ ต ปุ่้ ฝึฝึ ว่ํว็ ด๋ย้ํ ช้ํอๅ”

ชู ต้ ง๋๊ะบ๊ฒ ~ฯ ~ โ่ อง จ้ะ ฑิูส์์

00ริ ชาชต๋ ขน่ํฑ .1. 6ฑ ษุ๐

ฒิทาิ ~1ท ต่ําิ -1 -โ่โ่ ปีกุฟ๊ ริ็ ว่ําิด์

อู อ๋ ใา44 โ่าหอต๋ .1. วขูสู้๐ โ่ใณาิดํ

๖๐ 1๓๐๗ ๓๐. ้น้ําใกูท สุ ด์์ ฉโ่า ธต๋ กู

ปืต์ทํ๐ วุฒบื นโดํ _น ด์์ฌใาิ .ๅ ~ไดต่ํา

โ่อไว ~1. ๖๐ ~โ่ ดํม่ํ `า ~ าิ ๐ จ้

ซ้ํ 01 `๐19 รุ๊ต่ ดํ์์จ๊ะ วิ๊ลณ็ู 11

โ่ย้ํซ้ํรท าหย่ํ ขู่าิดําตุ ขุณ ปีืร

~ษั ๖๐ท ๐ื รู๊๐ช้ํ< จะ _ จะิอฑอ า โิ่วู้

ท๊าซูอาช้ํ -
โ่_. ป็นีซ ๐๐ ฐิ าิ ย้ํา ฉ่ํๅ” อ _ รูต๋ฮ 11 ~ช้ํ

ธนําิอ ร์ ต๋๑าธฐี ~ ปิด๋ท .1.

ฑูต่ํ 111๓๐1ขี . หู้ซ้ําฒ `1. ต 1๋1

ณูๅญูฌใาฑ ขาใาิร็ฑิ ฬิ ต๋โ่ฑ ตู๋๐๐น้ํ

อถซูโ่ต ฝ่ึฉ อื ช๊ซุ น้็ต| .1 .หิ ต๋โ่งิน์6
๑๓๐1 ทแส ห าิิ สํ . 1

ฌโฒ น่ํอ ส๊เ้ล้ํ

_1. น ใหอ ' เทุด์์ ะิ ฑิา ๐๐

จ. ร?ต วู๋๊ สู่ -1` ปืน๊ฝุ่ชีฉ ฏุีต โ๋่~ใ' หู เ อู้ท่ โ่ 0โ่ใาิบิซ้ .ํใต่ํ

ๅาิชโ่าษสํ -1. 4๖ ดํจจาร

ตุฒธิ์ เ้รุ๐า ย้ํสน่ํ ม่ําิรุ้ โ่

_ ษั ๐ ช้ํ . ~ต จ๋ .1 . ซุ ฉโ่
~โ่ซ้ํม่ํ ๓๐ว๒๐๐ . 1 ฐิชโ่ย้ํ ๐111๐ าขุาซด์์ซ -ํ โ่๐ฑ ~า - ซู่ใา ”ิ~1 ~111

ๅณุญู ทูต่ํ ขู ใ่รุ้ .1. 0ฑูาิ ร็จ ฟูู้ นว

~ / ' ร _ ้

ฑูตฺาิ ' าทตฺ รกๅ 1ณู `ว งุ๊ๅ ฟ้าิผรูู๊ ภ11 ช้ํ จูจงซ ฑรใแ หิขส์ ,์ล่ํมึดุก เบู๊ องรุต่ เํ้ เทถุ ; อู๊ญิ ธิซ์ู กึ ๓ซู โ่ม่ําิชฒ ๅฬิ

๐ ๐๗ าด์์ . โ่ ต โ๋่ ต๋ฑี เ้า โ่ๅ _

0ซส์ .์จ นูาิ ถ้ํ .ฑวู๊ส์์ กู ตุฒด์์น่ําใ

ฒิ นุ๊ต่ํจ ๅๅ๐๐วุต่ํ _ รูล่ํ ช้ํ .

จาิ กือณุธ.ช้ําิซ้ํ -าิ จ ขาิ.

ช้ํ1 ๅนาอย้ํๅ ' รุ๊ณุ๐ .ฑด์์ ทูาิ .ฟิ ๅ สุ่

ๅใ ญู๐โ่รู ณูฟืฑู๐๐111 ต่ํา โิ่ย้ํ ชู้ .ๅ า โิ่

ถ้ํต๋ฑช้ํงาิาินู้จ จุ๊ ยู่ ` .า .

วิธด์์ ต่ํา๐น้ ใํ ดโ่า ต๋เ้าฑ์ขอ ฑทีย

ดต๋โ่ฑ ชูืซ้ํ าต่ํติ์๐ท ฑูติ์ซุ าิ ถ้ ญํู๐ฒ่

าิต๋ อใว่ําต่ํ ฑีเ้ต่ ชํ้ํะ โิ ฝ้ ต๋ร๊ ชูอธท ต์

โ่๓๐ร้๐ ๐๐ซ้ํฒ่โ อ่ ๐รู่ว็ าิช้ รํ็ว๊ช้ โํ่

ซู่ฑจุ๊ ด์์ต่ําิาิ วต่ํา ฟิิ จ่ชุม่ํ

า ดิ์ ต์่ําิจ อื่ํารู ๐ล้ํา อิ่ํฒโ่ ดํา นื - ม่ํ

ช้ําฒต .1. ๗ธ๒๑ร่ํ ๅาิอรูถ้ํต์ าฮุ นซุ

ๅฑ ตู๋จูต๋าถ าิน่ํ ทแ01๗ ต๋ธุ์ วัชฉ่ําิ ดู ด์์

ซ้ํฑูตู่ส์์ โ่ฑ์ต่ํธ ๅเ้าอฌฑูย้ํ อ ช้ํ

ฑณ์จุ ดํา ธาิ ษั ถ้ํย้ําิ บึ ฐิ โ่าิ โ่จ๐ต่ํ

ต่ํ ธ์ รุ๊ ย์ ~าิฝ่าิ าิด๊ ก์ ~ เ้ต่ํตําิโ่ฑ์~เ้ ~

ฑู14 .1 . ซุย้ํ าิช้ํโ่ฑูตโ ใ่ ทูา ต๋ ~ 00 1ท ' ต๋ นือร

หึ ~1ซ้ํฑ จ่ฟิต้าต่ํ ~า ~ต่ํ ค้ํ า ติ่ํต่า ~ต่ํรู ห้ึม่ํ

รู๊าถ่ถ้ําิ 1ฑี - 14เ้ .1ฑโ่ ฌสุ่ค้ํ ชูศุรู้~ ณุ

รุ รุ ถูทต๋า ๐ าิออบยู่ ซ้ํซต๋ 'ด์ เ์้ต๋ฌาิ

จ ดุ์ 1์ าิต๋โ่ต ย๋้ํ ณุโ่ 9ล้ํ ก๓โ่ ย้ําิด๊ะิ

๐๐วุ าิช รู้เ ร้่ ศํึ บ๊าารอ ซุ่๐ ฑ ต โ๋่ฮุณตฉุ รุ

.1รุ๊ . ๐๐ฒะโ่ ~ ๐๐ ~ ฮิต โ๋ ซุ่ ฉ จุุ๊ ~ ม่ํต๋ ใ _

หึ ~งื0 ~ / ~ฑด์์จ์ ~>หึ ~ ะิ ด์์ ~>ร ~ ซ้ํ ด์ ร์ู๊ะิ ~
๐๐๐๐หิ ~}รุ .โ่ณุกู ~หรฑู . ฑูฤ _ อ . ฌอๅาอบึ ณู

โ่๐๐๐ _แ . า โ่่าิ ช้ํล่ํ ฑ“ศุ ฬิ_ตุ๊ ธุ\ช้ํ

วุณจ ะต็น๊อึธ .จ โู .เ้ ๐ โ่ฝ นั้ํ ช้ ณํ์อ ' เ้า ล้ํษั

โ่ ทถีร ต๋าโโ ปือทบิ .ๅสึๆ _ อช้ํดํโ่ใ

ณูต ใ๋โ่ ~}ะิ ~ ย้ํ ต ใ์ดําิ 0นี . ๐รุ๊กู๊ ~ 00ถ้ํ .ใาาใโ๐ฐ วุ ว่่ํ ซ ต๋ าะ ซิ้ 1ํ 1ร_ อาต โ๋่ ยํะิ

~ ย้ํสูต๋ ๐๓ . ซุะวุ่ซ้ํ ต๋ช๐ชา ต๋ซฐี ณฑโ่ าย่ํ

ดูาิ 41 ฑ 11๑ ง เ้ร_ ๐๐. ๐๐ ด โุ _ซู . ร ตู๋ย๊ะิบิ

ร๊ชุ ฉ จุุฒ ฑ ต๋โ่ณุณจสุ่ มึ ๅฑู ๐ ๐ช้ํธิ าท

ซุธ์ ๐๐ะิ๐๐ห น้ํช้ํ ๑ ร็รุ~ ๑รณี~ฌจํ

ไ1 ถ้ํย้ําจถ เ้าพุ เว .1. รุงูฑู \ ๅโ่ อกช้ํ ๅาฉญ ~่กา ~

ถุจงาิชณุโ่ใ _- ฐอร็ ธฉิผั โตฺช้ํ 1สุ่ ชุ ดช ส์์ส ท ถ่ อฑู ตุ : ธิด์ูชู้
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[ 1 ]1๐ ย่ํต่ํภ ซั ตื ค์้ํ รู่4ทุน้ํ สูฑ์ธุ์ 'ทต่ํ . ฉ่า โิ่ฒิน้ํณุท ถูซ้ํ. ธิ ข์ูด์์ รูศําเ้รู้แหู้ค่ํ1ซู .่~จุโร ซึู่ ` `

ปู้ ฑ์ช

คูฮ๊ะ ธิิ ~ ๐๐๐รู๊า ๐ ฮ ต้่ํล็ตโ่า ฉิ่ / น่ํ ญูโ่ซ้ํ ~ ณูท ตู ฑู๋๐ว่ํน้ํา ศิ นู็ต๋

0ซูซ้ํ ด์์ส์์0ฑ น์็ตฑู๋ตุฒกม่ํต่ขํู ๒1 ๒.๐๒ฒ๐1ะิญูฝึล่ํ ล่ พํื ร ยี่ํ

ขุ่ซ้ํรู้ ณ ปูืณุ ชู้เ 1้ธิ ร 6ัาิช~ 01๐ดต๋ทซุ้ ๅดําิธิขู ซ้ํช้ํท ฒเ้า 4ิ

ณุช้ํา อ่๊า โิ่ทวี~ ฌบ๊อส ณิา ร่ํซ้ํ ฒิเ้ซ้ํ๐ . ตู . ช้ํด์์ ฒซ้ํ ๐๓๐1

ณูทู .1 . ๐ย้ํฮโ่ ฑิ ทดํซ้ํ ฑิ ส์์ต๋ ~1. ฉ ทัูสู้้ท/ด์ ฎ์เ้ะิ าิช้ํ ด์์ ข ชูู้ทด ปูู้ฉณน้ําิ

ช้ํยู่ ขุดึ4 ช้ํ ~ จาิ๐๐ ๐๐- ล่ํฒ่ ๐๐๐ /า ท๐ .ทณูทต่ํ๐๐๐ม่ํ โด์์

๗11๐๐๐ถ้ มํ่ําิ ณ โู่11ถ้ กํู ต๊ ย๋่ํา ชิู้ ทธ เู โ้ซู่ธุ์ธต เ่ท้ืธิส์์์หล่ําิ ~บูวณ ฬุิ

าด์์ _รู๊ณ รุู๊ๅฑู๐ ๐๐๐ด์์ลึ ๐1๐๐ด์์ ๅน่ํ 1หุ้ วัน้ํย่ํชู้ ย่ํ6~ ฯ ฑูฒิ ส นู้ํ าิ๐๐ณุ

ฝัน้ ชํ้ํ6~1 ~ ต๊ะิน้ํ ๐๐ ณูๅต๋เ้ฒฐี ๐น้ํ าติโ่าฑ ๅหู เ่้ฒิฝ้ าิ๐๐หณส์ ร์ู๊ี 1 ~ส
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ซ้ 1ํ ๓1๐ ๐11 รู๊ ๐๐ซูณ ฝ้ย้ํต่ํช้ํ าิช้ํช้ํ ฌบู ฮ๊ิต๋ย่ํ ๐๐๐รุ้๒1๐ล้ํ๐ล้ํ ณค่ํ
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ห๐,ขู๓ณุ สู้~ฒศ ตุ เ๋้ 1๐ะิ~ าสุ มุดโ่ ช้ํรู้ท๐/ ๓1๐. 01๐ ฑู๐๐๐๕๓๐

ฒน้ํ าิดํช้ํ ๅาิตุ่บโิ่ล่ํโ่อ ช้ํ ยู่รัฐย้ํ 0เ้ณรู โ้่ ~ ถ้ํา ชิ้ํ ๓๐ฑูต๋ย่ํา่ ๅต่ํช้ํ4ช้ํโ่โ่ ฮ สู์ ท์ฮ ม็๊ บ์รย้ 4ํ ๐๐นถ้ําิฌฃาด เ์ โ้่ าิ0สุ่ซ้ํโ่ฒ

ั

ฌล่ํโ่ 0ด์์ ๐๐14ล้ํ ๐๐ ๐ศึ๐๐ช้ํทต๋ฒ ๅาิ0ตุ๊ ช้ํม่ําิ า ติ๋ฌ๐อ่ํอโ่ ถ้ํา ร ตู โ๋่ธรุ๊
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ด์์ ส์์รู ม่ ดํ์ ส์ุส์ ด์์์~ ด์์' ซ้ อํ๊ ส์์หอู ~้าิช ตื์ด์์ น่ํด์ ย์่ําิชู

ร๐๐๐๒๐หิ น่ํช้ํะิ ดช้ําิ ๐ฒจูโ่รดํ ๐ซ้ํ าิธว่ํ0ย่ ถํ้ ตํ๋รุาิซุ่

าิญู ๐๐โย่ําฑ ๅซุ่รู๊ท4 ๐อ่ํ ช้ํ0ซูซ้ โํ่ โ่นํปิ 1 .1 ~วัฒโด๋ น่ํ า โิ่ ณ์โ่ณุณุ

1๐๐ย่ํ ๐๐๐ล่ํฑ . ฌาิ กู้. ฑู๐ทม่ํช้ํฑ ๖ _ ด์์โ่ด์ โ์่ซ้ํนึ ~ ย้ํ อึาท

๔๒๐ช้ํ .หุ รู้๊ รทฉีโ่๐รุ๐ ว นั่ รํุ๊ ชุญู4หื6ฟีราิฑศ นู้ํอ ๅาฑู๐๐๐ช้ํ๐

ช้ํ ๅย้ํ ทฒ ต๋ฑ ด์์์ล้ํธิ ข์ู่ต ต๋่ํะิฒฑู โ่ 1๐๐ศูน่ํ๓หืา๐รุ้ ณูณุณุ

ดําิณุโ ต่๋ ๐ฒ1 .ปู้4๐ย้ํณ๐ ทา บุ๊ ฉ่ําิ ยู่๐๐ สุด์์ ต๋าิจฉ่ําิ ๅย่ํเ้าต่ํ าิ

ทุ น้ โํ่ ช ฝูึล่ํท๐ าิาิด์ ธ์ํ ๐11สู้~1 ~เ้าท ๓๐ส์์าิ ษุ~ ๐๐ฑู ~1~ ๐๐๐ล่ํ๓1 ขุฒ

ร ตู เ๋้ช้ ตํ์ น ตด์์ขุ ต่ รู่ ด๊์์ข็ น่ํณูร็จุ๊ โ่าจ๊ท๐ ท๐๐ ๐ ๅฑูาฒิอ่ํ ๅ อล้ํต๋าิด์ จ์ู่

ซ้ําิ ทาโ่ณูา ๐ ทออุ๊๐ด์์ต๋าขิ.ณูอ๊ซ ซ้ํา ติุ๊ ต๋ทส โู่ ๅ ต่ํา ริูซ้ํ ต่ํา

ๅตฒราฒิ ดําิ๗๐ๅฒถุอู 1๊จ ๐/ ถ้ํา ๐ิ ภุสอ้าิ ชูบู ช๊้ํณุ๐ถ้ําิด ซํ้ํ 6

.๐1๐ ต่ํตุฉช้ํช้ํ าิโ ร่ ดู์์ ซ้ํร ยุู่ ๐1ฑู รุ ณีรุ่น่ํา ริู๊ วัฒ๐ า ติ ช๋้ เํ ช้้ําิด์์ .

อ็นําิฒิ๐ ทฒ่ 11ณะิ ทา ๐ซ้ สํ์์ต ท๋ร ท๐ กู่11๐ าหุ้ธุ ๐๓๐1 รู้ๅณูฮิ ฑูฒนแ.1

ณู๐ธุ ๐1๐ ๐1 )ฒ ~ิ ๅอูโ่า ฑ .ิ ณ โุ่ฌ รตุ่ํณ๐๐เ้ท๐ะิฒ ๅ ช้ํ าน้ํ๐๐ว นั่ํ

ฮึต่ ดํ์์ซ ย่ ชํ้ําิ ะิท ด๋ฑฮ งุ๊ซุ่๐๐ ๐๓ ณะิด์์ว่ํโ่ ๅ๐ซู่ฒโ่ณู๐๐ฐี ว ญัูซ้ํถฉั

ณุ ๅ๐๐๐๐ฑู๐๐ .ทึ๐๐ ๐๐ล้ํ ล้ํณา ริู๊ ณณุฒโ่ า นิํโ่ต่ํ ๅว นัํถ้ํถ สุ่ าิถุช้ํ

ต ย๋้ํ รู้ร๊าทต่ํ ๅ ต รุ๋๊ณู ารซ้ํ61ธั ๐1 ๐๐1ฟุ้ น่ําิ ชู้_ท๐ ส์ ห์็ วัฒน้ํ

ต๋โ่าิเ้าโ่ ทต่โ่ น้ํซูธอ~ 0ฉุ าิช้ําิฝ โ้่ ๐ ๐๐วตั่ มํ่ ๐ํด์์ . บู๊ 'ซ้ํจ ๐ณ ซูู .

๐ฮูนูณู.1 ~ท วูซุ่หู้ หิ ซุ่ต่ํ ~นิย่ํ าิดํา โิ โ่อ ชู้ ถ้ รํู้ ย่ําิาซ้ํ ฑู0

4ต่ํะ อาิ ชทูหุ้ าิโ่ะิๅทฒ ย้ํฮู๐ณ~1~หท~ 4 ช้ 4ํ สู้ญ ผูั

ฑู๐๐ ๐๐โ่ณุฑ โู่ รูทต๋ ๐ญู๗1~ ๅ.หารฮูน้ํช้ํ จุ๊ะิข เู้าหส์์ย นู ฑู๊ถ้ํช้ํ

ต์ ร ต่ํ
น่ํต๋ย้ํ 1๐๐.ช้ําิบะ ฑ๐๐ฒ ๅ ดํา ~ ซู

ร ยูู่ทด์์ทร ณูุธ31๐๐1ท๐ . หู้๐โ่ าิ นณู๓๐ช้ําฌโ่ ๐๐๐๓น้ โํ่ าท
~ ฮ่ซ้ ซํุ น่้ํ ๐๐าตฺช้ํ ฑูตุณ ผุั ส์ ๐์11 ท

หึ ซู รัทอช ตื์จ ั าิโ่บ๊ซ้ํ ่1ฑ

ด์ โ์่ ๐โ่ผูรู๊ส์์รู า ริู โ๊่าข็ณ 1ตุ้ ชู ซุ้่ย้ํ๐ค้ํ ๐๐ . ส์ ร์วัฒน้ํต่ ดํ์์ ่

วัฒ ณุญูรต๋๐๐ าฉอ ~จต๋าิฒ โิ่ รูน๊า๐ธ์ ~ ณู๐ช้ํ .ทฉ่ฒ ซ่ึต่ําิ ทคึโ่าทส โู่ฝั

~ ฑู๐น่ํเ้าิต่ํ ฑู1น่ํณุ กู๊ณ หูยู่ ๅฒโซ่้ํ าิช้ํา นิ้ํ าิาิด์ (์

ซ้ํผั ย้ํา ๓๐๐๓1อุ๊. 0ฮู ๖ย่ํช้ํน้ํ ท๐ณุฒญิณูซ้ํ ต๋ าิปื๐โ ณุ่
โ่ย้ํ า ธิ ิ ด์์ณู ญูทรฑ๊ ๅรุ๊๐ ๐1รู่ 1ตุ้ าต่ํชัน่ําทต่ํ า ริูฉ 4ช้ํ ๐จุว ฑั ฝูึ

11โ รุ่้ ๐๐1หุ .้ 1๐๐ ทล้ํ ฑต ร์ะิ01 า ชิาิ ตเ ต้่ํก ~ 1 ๐๐ ม่ํ สุ่ช้ํ

แขิทานู ๐๐ช้ํ าทโ่ด์์ โ่๐อ่ ชํ้ํต๋ย่ํ ๐ฑู ๅฉะิน้ํะิ. ยู่ระิ ถ้ํ~ ามุ้ ทๅณฑรูะิ

_วู นู๊ภุ ณ โู่ า ๐ิ๐๐ชืซ้ํตู้ า ติ๋ย่ํน้ํฒิถ งญัูน้ํ ค้ํช้ํ ๐11๐.ณ พุุ๐๐ย้ํด์์ณ1ะิ
-

ปู้ซูซ้ํญ่ ธุ ๐1ทุ 1ฑ ซุ่ 0ห้อาิช้ํ ~ ๐ซ้ํ ๐11ฐ, ๐ ณ ๐ฒนต่ โํ่ด์์ท

าิฝุ่ซ้ํ ยู ขุ่ ร่ โู่ณุโ อโด์์โ่ฒ าิทรัล่ํ ฌสุ่ญ่ซ้ํ ๐๐๐ ๐เ้รุธ์ธุรู๊ 0ฒ ๐ญ่โ่า

๐ธ์ ๐ 1 ๐ด์์ ๓ ด์์ล่ํ โ่๐. ๓ ๐๐1. ๐ ช้ บํิ โ่ซ้ํ ท ย้ํ

ธ สํ์ ท์ส์ โ์่ส์์ \ 01รุ อ๊่ํ าณซุ โู่งีโ่ ๅรย้ํ ๓๐ขูต่ําน้ํ ๐1ฉ ยีํล้ํ

าิาิด์ ต์่ํ ซุ่น่ํซ้ํต่ ~ านู โ้่ ฒิส์ โ์่ ซ้ํฒน่ํย่ํ ~าิต่ํซ้ํฑู ฑ์ ,
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ฉิน่ํ เ้าล้ํ าถ้ําต่ํอ าฒิ~ฌ 11๐ส์์ จฑู๊ ชั ดํธ า เิ้ าฒ 1สูา ร า ฯ อ้า โิ่ อ๊ฮุจ้าิ

โ่เ้ ชู ทู้1 ฑูท 0เ้ซ้ํก ทาย้ สํ์์ ล้ ดํ์ ร์ู๊ะิ าจุ๊ ธุ์อุ๊ฬิ ญูด์ บ์ุน้่ําส์ ศ์ ~ิทู ล่ํ

โ่ ธุ์ๅช้ํอย่ &ํฑูต๋ ๖๐๐1๗๐ ๅ๐๐๐๐ทธิ ขุ ใส าิตุ ฒ สู้ 11รู .ๅทน๐ร สุุ ธุ่ช้ํณู

11 4 ๅน่ําิต ต๋่ํ ะนาิรู๊น มุ้รฑียู่อโ่ เ้อธณ วุุชู้-ฮูฑ ๐1 ต่ํริการูช้ํถ้ําิ

ฑู๐ล่ํฉต่ํต่ํต๋ ๅญูล่ ๐ํ๐ฒต๋ ๐ใ ~๐.ๅ”ะิญูต๋๐าิร รุ๊๊๐ ๐า ติ๋ม่ําิ ชุดอะิร

าตุ๊าิฉะซึช้ํ ๅว แ๊อ๊ช้ํใใต๋ถ รู้~ ณุฒซู่อฑู // ณุาาิธํ ๅฑูล่ํ1ต่ํ ซ้ํมู่ตุ นู่๋บ๐ฐิ เ้ย้ํ . นู๋

ๅ ๐าินุ๊ ถ่ซ้ํ ช้ํ ฑู๐ช้ํรู. ๕1111 ทาขุด์์ทฉิ ๐๐า ธิโ่ ธิา๐ฌ ^๓๒๐า ณิุ๐โ่ดํธิ
ต๋ ว๊ 4 าิช้ํคู่ะ ฝิึ 1ศ์ 'ฒ ร๊น่ํา๐ซ้ํ ฉ ั ด์์สูรูอ๊ ทู0ธ์ต ใ๋โ่

ๆทต์ ~เ เ้ ฑ้ /์~รุด๊์์แ ช ชุ้ํตต่ําิณ ร ต๊๋ธนเ้าโอฐ์ธาล่ํ ม่ํธโ่าพุ ข รูู๊ ล เิ โ้่

อีถ้ํณะิ ~1 ~ฃฑ ว์ .์ โ ง่้ โ่อฒโ่ดําิฝุ่น่ ฮํั สู้ต๋ ๐๐. ถ้ํณ ฑซ้ํฒิธ ๖๐ล่ โํธ่ิ 1าิฮ๊0
๐ต่ํ่ยื ป็0 ฒิ .0๐ ~หว่ จํ์~ฑโ โ่่ ต๋ ย ฯ์รูอ ทแม่ํณีทต่ํ 11๓ฮ๊ปึงิให าว่ํนีย์

จนย้ํ ฑ๐ ีสว่รํูช๊ ดุ์์ทอ๊ช้ํอ ๏วู อธซื เ้ดําธโ่ด์์หู &้ห 1๐6ณูารู ๐๐ างฑัู ณ ร์๊ ฒฉั

ณะ ฆเใ้ณุ .ปีศ นู้ํช้ํจ าซ้ํ น้ํารูบึ ซ้ําทาเ้๐ ๐ถ้ํ ถ้ํ ช้ํวช้ํ ช้ํะิรูจ ติ๋ย่ํ

ซ้ําินเ้า ๗1ญู น 1ู4 ~ชว ว์์ ~า ชิ้ํธิฒน่ํ 6๗1๐ วศิ ถุธุ์๗๐หุ้ ล้ํต๋ า ติ่ํฑด์์

โ่ต่ํ ตุ๊ช ๐๐าโ่ ต๋าิาเ้เ้าาิ าตุ๊ฑต๋ณ จูิส์ โ์่ าิต๋ฑหู้จูต โฺ่ ดําใ .ป์๐ฒ๐ร์ ธๅท0ต่ํ

า โิ่ .1. ต่ํ อกุ้” ๅอะิฒต๋อโ่วุฒๅช้ํธ นู่ํ ต๋าิ ๅ ๐ ด์ ร์ ดู์ โ์่น ร็ ๅช้ําิชู้แจ ณ์ย่ ซํ้ํ

ท๐ธ อิ่ํ4 ฉุว ถั้ โํ่ อจถ้ํทบิ ขุ่~ทาจถ ลู้ําิ ญญู ๅซ้ํรู้ ฝุ ต่่า ยิทูต๋ ม่ํช้ํฝี 1ซู 1่4

าศ์ รุ๊๐ฑูต่ํด์ ธ์ๅ าต๋อต๋ ทรู๊า ฑูง๊ณด์น้ํ ถ้ํ๐าตี. ๐๐ชู้ร ซุ น่่ํา โ่าน่ําิา สิู 4่าิ

ฑิตโ่ ณุโร ท์ต๋อม่ํ ท ดํข์ทิะาทถ่ซุน้ํ ฑ รูู๗๊ า ชิหุส์์ ~ คู ซุ่ฒิ ต๋ าฏี ต๋ชู้๑๒๐โ่

ๅฑูต๋น่ํซ้ ตํ๋ ๅทนสสูฌโฑิ โ่ฒิ๐ฒ ยู่ขต๋อ๗๐สู่ ๐เ้าศ ~ี 1รุ๐โ่๐ โทร จตุ4โดํ ซาโ่

กัฒนศีรุอุ๊า ทต่สูญ ตู๋ ๅฑต๋ทป๊4 1ซ้ํ ญูโ่ ๐๐๐ส์์ ~1 ~ชืต่ ฟํุ้ นเ้า ๐๐๐ส์์ฉิ ญ์ทเ้รู๊

ย้ําต ปู๋้ชี าสุ ร โุรําธ สู้ด์์สุ ว่ําาิซ้ําิซ้ ถํ้ํ ๅาิ ด์ โ์่า ๅ 00ทซ้ํช้ําิ ฑณุต๋นุ๊ิจ า ใิ ต่จ

ชุฑูจุ ฑู๐ทต๋ .ฑาว์.ทญู๐ะิ฿โ่ ๐๐บแหิตขู ๐11ตุ้ รุ๊ ค่ําิ า ธิ ตู๋าิ ย่ ซํ้ํ๐ฑ ตู๋า ๐๐๗1โ่

ฒิ~ ตูส์ ธ์ณ โุ่ณู ~ชูข้็ิเ้ ~ฑ ด์์ย่ํ๐ฆ่าท ๅ ส์ ห์ิรุ ศู่ ฑ โู่ ๐111 า โิ่ซ้ํ0น้ําโ่ ~ถูล้ ชํ้ํ ๐เ้ชู

ว สั ชุ้ํารูฐ๐ช้ํต สู๋้ธุ รตุ๊าิฒทารูฐ ซิ้ํฒ ผับสู๒้๐ช้ํ จช้ํ ๅ๐๐ฑจู่ วน่ําิต๋

๐ย้ําิ0ธต๋ จ๐ฮ๊กูณ รูุ่ย้ํต๋วู ๅอฮ๊ฌาิฒิฑิ ซ้ํวัฒออาิๅ ช้ํา ติ ดั๋าถ ชู าิ . ฝุ น่้ ชํ้ํ

ๅ๐ฮ๊ ช้ํซด์์ต๋ ๐เ้ล้ํ ~าิาิจด์์ต๋ โ่โ่ จาิ ด์์ฆ น่้ําิ ๐ช้ํ อาผ็อ ๅทาช เู้ย รุุ ` วุฒรู อ๊็ดํ

ทต๋น้ํด์์ .ท๐อ้าทึรุล่ํ อน้ํ าต๋ย่ํ ฌ ช้ํ จช้ํ กฐาิธ์ จื๐าโ่ ๐ธ ตู๋ ฑีโฮึปุ๊อ

ว่ํช้ํ๕๓1๓๐ ณุต๋ณุ ๐๐อ๊ะิเ้าิ ๅฑ ๐ถ้ํๅจอตซ้ํออโ่ ๅย่ํฑู ซ้ํจุ๊ กูร่ํฝึ ดู

อ็ ด์์จาิง ธ้ โ่ฑ์จ ฑูตโ่ ตะิขยู ใ่จใรู๊าชิฮู ต๋าิ~ 01๐ าโ ฒิ า โ ฆ ฑ ตู๋ย้ํดําิ โ่ศู

ด์์ข ๅณุาต๊ใช้ําิช้ํศ จูิทธูฮูรณป็๐๓ ทต่ํ 0เ้เ้าิ ตอู๋้ ฮุ0ด์์อย้ํฒ
่

ณูฑ รูุ า อีรๅ'น้ํซ้ํบิ น่ํะิโาิาอช๊้ํรู ๅซ้ําฮูจ ซูโ่ าด์์ กาน้ํซ้ํส์์ซ น็่ํๅข

ซ้ํต า นิ่ําธาตีว ๐๐วุ ทุ^น้ํร์โ่ฒิ ๐ ฝื 4 ซ ตุ๋าเ้ น่ํ 01ฒิ วูร้ ต่น่ําธู ๐ใชูฒิ ฑาิ

น่ํ ต่ จะิน้ํ อซ้ํ ฉาถ้ํ๐ ๐ย้ํ า รุ่ด๊์์ ญู๐โ๐ ๅฑา ชิ้ํ ๐ณโ่ใน่ํ. ช้ํา ๐ิฒฑณ์

ทต่า ใิพิ 0ะณาย้ํณ์ อย้ํะ ส ชุื ธิ์ วออึ สู โ้่ซึ จาต๋ฑ ต ฑู๋ต๋ 01ฑู น โิา ท0ต่ํซ้ํฮิต์ด์์ขืใต้

ทึ 1 ต เ่้ปั ต๋ขุนศูน้ํทะโ่ ท๐ฑฉาร์ฮ๊๐ฌะิ ๓1ฑ ๐๐ฒนฑู ๐๐1๐๗๐ รุช๊้ํท ขาต๋ช้ําธู

ว ๐ัณูร็ธ วิณ วุูฐาฟุ้~ ปึ๐วูแธร๊ าซ๊ต๋า ง ท้ษั ณูขุ๐ ทุช้ ฝํุ่ น้ ชํู เ้ โ้่ าิสโ่ เ เ้้ ต๋ๅทท

น4ฑู ร๊าิช สูตูแน่ํ ะิใโ่ ร่ํต์ เ้ศี ส์์ทฑู นิเ 1้ ๅ ด์์ ธ ใ์ช้ําิ ปื1ณี 6ภิปุ๊ณูฑู าิจุ ธ๊ิ ทๅสุ่ ณีฮ ณูุ

ญาม่ํฌโ่ ซ้ํ ต๋ฒดิ์ ~ ฑูตุอีเ้ ซุ ๓๐ ๐ ทุ ๐ นเ้า ~ เ ต้๋ ต๋าถ ติ์~โ่ ๓1 ะ สิ

โ่๐ฑิห๐ ๅ ต รุ๋ซ้ํ ๐จู ๐๐ นเ รุ้ ณล๊ดําิฒณราส์ ร์ู๊ฑูถ้ํฮูฑาจื วุปู ซ้ั

จุ๊ ด์์โ่า ริู๊าิ น์น่ รํู๊ ค ฑ๊์ต่ํช้ ใํถ้ํจ ~ ล่ํ าิซ้ ชํ้ํ าฑ์ซ้ํซุ น่่ํฮูทาน่ํ า จิ็ปู ใ้ชซ้ ฝํั

ผ วัู้ ฑู๐ฒต๋ฐ์ โ่ระิ ด์์ ฒ๐ทธิ ฑูฑู ร ต์๋ฑสอซูจ วสีาิจรู ต๊๋หู ต่๋ ฑูบู่าะิ ๐1 าตุ๊~

๖๐๕1 1ส ฑูต๋สดุณา ๐๐ฐต โ๋ ใ่ช ทูต๋า ชิํ 0๓ ด์์ ท๐๐1& ศู๐๐าถ้ํ นเ้า ๐ใชู๓.๐ตุ ม่ํ

ๅ ยู่รโ ด่ํธโ่ซ้ํ ช้ํฑล้ํนโย้ รํู๊ ต๋ะินิฒิ กูส๊์์จ ๅช้ํฮือกืๅ ซู่ทฑูร สูุ ช่้ํณุโ .11ซ้ํ ฑูอติ์

ๅฑ จูู ณาซ้ํฒิ ณ โุ่ น่ํอช้ํ ๐๐ฒ_ๅเ้ต๋ คําต่ํ สูท ต๋ซ้ํว่ําต๋ฌสูญูซํอตฺ1รู ถ๊้ํซ้ ใํ

๐๐ ๐๐ ๐๐ณ รูฑูฐ โี่ กู่ใต๋ช้ํฒ น่ํซ้ํ ฑู ถ้ํช้ํณซ้ํ . 1 ~ ากช้ํโ่ต๋พูน ๅโ่แร ฮุญ่ะ

บึฬิก ธัีผู ใ้ ร๊วู้ต ~ั ซิปืฝึ ด์_์หุ้รูช๊้ํ าฟัง้าิ 0ม่ํ ิ1 -1ศิ จอย้ํ๐าฌณย้ํ ศูาถ้ําิ ทิท๐

าิรณฌูฉฝื๏นธ ฒินศูอ ศูาชูาิบิๅต๋ ๐14 ฑูณ โุ่ ๐เ้ าฒิพุทุพุ๐ ฑู๐ ย้ํ

ทต๋อก ปุ ด้่ถ้ํ ~า ~ค้ โํ่น่ํธิ์ษุ กุม่ ตํ์ฝีปึ ฑ ท์ โุ่ าด์์ต ๅาทอู โ้่นจ_

ด์์ร ดู์์ธ 1๐๐ ช้ํารูาิถะธ สุ ฑ่ ซูุ่ ๅช้ รํ หุุ ศู่ / ั พต ว๋ญ่ น้ําิ นื ณูณ ฐูิ ๅโ่ซ้ํ

นึฑ4ณี๐1ขิ๐.1 น้ําน่ําิ ๐๐ร ต์ โ๋่ซ้ํา ขาต๋โ่<ขู่ซ้ํ หุ้ณุ าม่ํอฉลึ กู๊ ๐1๖ ั .ท .

าสู่รูฒ ริู๊ ธิ์ ย้ํา โิ่ล้ โํ่ รู๊ะิาเ้าอ าิดําิฒ อย้ํอ 1ฒิ ส์์ซอช้ํจดําอ ๅฆ โ์ วู่๊ โ่า 1โ ใ่๐ ช้ํขู๐

๐๐ณูชู ๅเ้ต๋าิ ถ โุ่๐ฉฑูต๋ าจดํ รู ข่าดํ โ่ ง โ่ ๐ ธิซ้ํ ฑ .์ 1ต่เ้ 4ถใดําถ าส ชูู้ ๅ นืทรึม่ 0ํสู ฒ่ิ

รฒ ~ิ อุณู จุาด์์ ~เ จ้รด๋ ต่อ่ํ` ยู่สซ้ําฟิ ๐๐น้ํล่ํต๋าโ่ าิด์์ร าิ ๓1๐ าตุ ”๋ ๐๐1฿๒๑฿ร็

ะิ1ณุฌาจาฑู ซ้ํ ณู๐สุ่ ซ้ําิ ล้ํ61 ~ย้ํ~โ่ฑ าต๋ยิ ว๊าิธณุ๐ช้ํ ฑูเ เ้้ตชี ๅฑูอาตู

าณุฑ ตู๋ฮโ่ด์์ ๐ช้ํารูฝัฮุ วุขุดําเ้ฒ ๓๐ ฒถู๐_ ธูฒาอ าซ้ํท โ่ศิโอช้ําเ้าตุ๊~ อรต๋ร

ยู่๐ ๐๐อณูธู น้ํส~ ๅคู โ้่า ร่ ๐งืฑฑ วู่ํ ฌ โ่ต่ํ ฑ์~ 1 ตุ๊ ปึ0ล้ํ ช้ํซุย่้ํ าใโ่ฌด์ ต์็ ต่ําิ
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ฒ่าิต่ํ~าิ

รือทน่ ธํ์ ” ต่ํฮ้ ~๐/ ฒต๋ั โ่ฉฌ

ช้ํสุช รีู๊ รู๊ะขิุณี ๐จ ฉ์้อโด์์แร๊ าต เ๋้ ~จรู4้

ล้ํ หู้ว่ํอนาิร์ชู้ย้ชํ้ํสุภฒนู ย๋้ําิฉะิซ้ํฑู

ล กูา ท๐โ ช่้ํ ๖๐1ะิ ๅา ทิ ย้ โํ่ ทอดึก ฒิ ๐าิ

ช้ํแย้ํ ทย่ํช้ํต๋ซุเ่้ทโ่อสู ต้๋ ย่ํ0ฝั๓ชื

'ๅ อด์ ย์้ํญ ดู์์ ร๊โอถ้ํอชัหูอย้ํา ๓4ฒ

บิธุ โ์่ ฉ่ําเ้ ติโ่ ~1 ~ กู๊ สทือท๐ช้ํฑจ๊าิทอ๊

ท๐เ้๒ฒน่ําิธ ถ์้ํยู่บ๊ะิ คุ้ ฑูตฺะฒ่

าฒิ โอซูด์์ร อ้อ้ดูแเ้ ทื อ ผ้฿ฉฑม่ํ ~ 0ฉุชู้

ชู้ต๋ณๅโ่ ามุ้ ฑูต๋ฑชื ฑฑซ้ําฬิธ .ํ1ะิฒิส

0ฐย้ําิ ร๊.ฑตู ฑะิ ซ้ํต่างีาิทต่ํ

น้ํซ้ํนึต่ํ ฑ์ ~ร ส๊์ร์็จ จุ๊ หุ๊้สุ่ซืซ้ําิ 00

ฑูต โ๋ต๋ ธค้ําิ0รกู๊า จิู ย้ํ ช้ําิ 06ช้ําิต๋ข

ล่ํ๓ต่ํ ๅญู ระิญ์ต่ํ .ๅต่ํช้ํกต๋
ั จาต่ทิต่ํา เิ้า เิท0ธ ต์๋ ย้ํช้ํ าิช้ํ

ดําิ6าิฌาท ๅาทล้ําิ บออ่ํะิ อ่ําิ~ตุ่

อณ รูอาต๋ ต รุ๋่ถ้ํแ ๅฉรู ธ๊ิ์ ปู้ต๋าะท โ ท่ ๐ุโซู

ปู้ซ้ํม่ํ าอูรู๊ ๅซตุฒฒ วิู๊ ฝุ่ อซ้ํ

วัฒว ~า ~ ค้ํ ติ ~ ต่ําิช้ํปู้ ซีวต่ ฑํจู โ่ ซ่้ํ

๐๐3 รู สู๊้~ วุ ~ว ตั ใ๋นฮุณุ.1 ~โ น่้ํน่ํ าตุ๊าิ ทตู ใ่

ยู่ทต๋1ฐออ อู้ ฑ์ร ฉูช้ํพูๅ ย่ํทนาทถ้ํถณู

ย่ํ าิโ่ ะิดุรุษุณี~&ด์์ญ ซููรฐ์

รู๊ ฑูตูธําิทต่ํย้ํฒิสึ. บุ๊0ร่ํด์์รู ซ 1ลูชู
โ่ด์์าิ 0ถ้ํ าิณู ถ้ํ ย้ําิ อ่ําิ่ ต่ํอ

าหูด์ แ์วน้ํ รู้จต่ํฉ่ํา ด&๐1 ช้ํ

วุฒต๋น้ํ .0ฬิก็ ฑา ส์์ทต่ํช้ํ ๅทอด์์๐ช้ํ

ย้ํน้ําโอ14ต่ ตํ๋าโ่ซ้ํจิส ณ ธูิฬิ๖.ปื๐

รู๊อ ๅ ถ้ําิ ด์์ด์์ด์์ต๋ ~ดู~จช้ํอรู๊ซ์ต๋เ้

ๅฑูพุด์์ ศู นุโ๊่๐า งิิ ฑูๅทรู1ท าิฑูรฐโ่อฉ นั็ท๐ช้ํ ฌาิวูรุอ ๐๐าิจด์ ธ์ทฉวย้ํๅณ

ฑูฑู ธ์ซ ทต ร์ู เ่้ารูบึก ฒ ฐิิแน่ํ รบัิหุ้ ๐๐1๓ย้ํ

ณีต๋อ ๅ าอาิอ่ํต๋เ้อเ้าฉ ตุู้เ้โ่ ~โ่อน ต็๋ ขูด์์

ซส์์ ๐๐า ยิ้ โํ่ ณูซ้ํๅ ต ฑู๋ต๋าโ่ อ๊ส์ โ์่ ลุ๊ะ

าิ ~ (เ้ซ้ํ ด์์ข าท๐ฮูรุ๊ะ โต๋รู๊ชู้ด์์อ๐ ะช้ําิ

าิโ่ๅทวุ จูโ่่ราิาทชูอฑู ๖๐ด์์ญูดําซุ่ ช้ําิก าซ้ ชํู้ ขาซู่โ๐รูฑอฬิซ้ํ

๖๐๓ซ้ ชํ้ํ าิต๋าิด์์โ่ใจ โ่ อรูอซูธา่า

เ้าิษั รู๊ณ์ธ จ์ ๓'ซโูาด โํ่าิช้ํดําอ ~ฒน่ํ๖๐ ร เุ้อ รึู าิน้ํ จช้ํ

รู ด์์ฑูต๋าซ ๅซูเ้น้ํ าิาิฒช้ํา่ 00

ซ้ํ๐หอ ณ อุุ๊ อาต๋ทาโ่ าโ่ ๅจาต๋ฌด์์ อ๊าิโ่.

๓” โ รู๊ ก ต์ วัูด์์ ต๋ ๐๐หิต่ํ ~า ~ ซ้ํซุ่

ต๋๐ช้ํธ ซู่ เ้ล่ํเ อ้ซ้ํะิ &ทว๊ต่ําิาิซ โู่รู

ๅ ณ์อิ 10&ซุ ด่์์นปู้ซ าิต๋อฮซ้ํต่ํ ส ตู๋

าิโ่ ธ์ต่ํ ฑต๋าิโ่ต่ํรุณโดําเ้ ๅ อย้ํ ซูาิช

๐๐ต๋ฑา จิาธซ้ํ ~ฐิพุณฑาเ้พุ โ่๐า ๐๐๐าิ

รึ๐ทณ ธุุ์.ๅญูรุณุ ๓๐ๅรุะิ น้ําิฒ่ ๅฑู๐ร

ทต๋าณุธ์ธรู่ ทต โ์่ธุ์ซ้ํ ต่ โ่ะิ น่ํฑู $1าิ

จ๊นค้ํด์์ ด์์ ~นิฬ มิ่ําิฑธิ์ะิด์์

ณูรโ่ถ้ํ ษัรต๋าโ่ าด์์~ ๅาิชู๐น้ /ํ๐ ด์์นอ

ร ต็๋ซุ ซ่้ําิจ 1ุอ าิฑูต .รูอาร ฑ0 ษั าาิ

บํต๋ย้ํธ ค์ อ๊โข์ ๅ ต๋ซ้ํชีฮู ขุ่ซ โู่ อญ ติ๋ทจ

~ นุ ฮู่ดําิฑู ฑูอรู ท์ารูจ จึ ดุ๋ฒ่า ริู ` าิชูน้ํ

ฑู๐ซู ต๋
ั ` ร ต ย๋้ํ 4 ดําิ ช้ํ

ช้ํณ รูู ถ้ํา ต๋าทร่ํต๋าฐี ~ สุ่ฌต่าิ วิจุฉณ ธุ

1 ฑู ตู่ทรูอาิ าิาิรู ออา เิ้าิอ . ๅ .

6๓ าา ติ๋ ฉหิต วู๋ช้ํอะ~ ๐๐3 ฑู๐ธํฒต๋าเ้

ฮ ธืิ ตู ~ ฌฑูถ้ํ 046ฒ ฑ

ต๋วู๊ทต่ํอ ๐๐ฑฒอ รู๊าิชเ ซ้้ํล้ํ ซุ่ ล่ํา

าิชเ้ารู ปืซ้ํสรูธ์ จ ติ๋ถ้ําต๋ด์์9. ๅฑด์์ ขูด์์

ว ตั๋ฑ ช้ํ๓วู ๐๐ฉฒธิร์ุ ๅ ๐๐งีแฝูโ่าิ

ช้ําิ ว่ําิต่ํธ์ ~ าต่ํต่ํ าิจ้าิเ้า ต่ํ

ซ้ํ1 ฒา ชู้ด์์จ อโด์์ต๋ ต่ํโ่๐๐1๕๓๒

๓๗4 ด ชํู้ขณูอ ฑูๅขุ่นน้ กํู๊ารผ ผัันธ.ษา

จ๐ร่ํจะ งิ้ธ วู้ป ดิําร่ํ ศุ^อ ท ศํธชู้ชม่ํ๐1๓๐

ๆช้ํ ~ทาตช้ํต ว๋็บิต๋า &ิฒเ้าิค ธููน้ํ

๖๐ชูอธ ส์ุ่ ซ้ํซ้ํก ฑต๋ทต่ําฑิณูปืข ตู๋

ณีถ ลู้ํ๑ ม่ําธ อเ้ๅโ 1่ ๅทณ ฮุอฑ งูื รู๊ะ โิ่

ทส์์ซ้ รํี ฌญูดํ ค่ํา ซิุ้น้ํ ~จาฑู ตจ๋ิ รู้ฌ

ฑูต๋ธฌต๋เ โ้ด์์๐ ชู้หูน่่ํถู ฑ ถู้ํณ์ฒ ธิี าปื
น้ํ าิย่ํธิ์ ~ ๐๐วุ ฒ่าิ ๖1๕ ี ต๋ช้ํ ฮ0

ธิ์0ย้ นํึ ฑู๐ช้ํต่ํา ดิ์์ต๋อ _เ ๐้เ โ้่ณุบ

าิอาิธ์ ต ช๋้ํ ารู๊ๅโ่ต๋ใต่ํ ๖๐ ะนิ่ํะิโ่า วี~ อ .

ซ้ําทต่ มํ่ โํ่. ด์์ โ่ฉล ชู้ํ ด์ ซ์้ํน้ํ สุ่ จ๊

ด์ ห์ู ชู่้ต๋~ ๐เ้ซ้ํ ณูฮิซ้ํ ๖๐ด์์ณู จุ

๓๐โ่ ซ้ํญูด์์ ๅ รุ ท๊ม่ําิ น้ํ ช้ํอุ๊ ชู้

ณูย่ํ ทณุธ. ๅอู๊อ ณีเ้ ฉ้าิช้ํา ฌต๋ฐิอาาิ

ถุฌะิ ชู้ขอหุธิ์ วัฒต๊าซ้ํา่าิณุ ผื

ด์ น์้ํ ๅน้ํณูเ เ้้อซูณู ๅรู๊อ รู้ใน้ํค่ํ

ฑ๐าฑู ฑู0ฝึธ์ธอท ธิก์ ~ 16๐ าิ ซุ่นึ

ฑ์ตต่ ชํ้ํช้ํร์ตต๋ณราน 1ึะิ.จูญ์ษุ๐สู สู้จ

ฒิ ธญูท ฒิณ์จ ณว่ํ ช้ําิหุ ษ้ั

ร นิ่ํรู๊อซ้ํณุโ่ทซ้ําิ จ14ซ้ํร็จ14

ชู้ช็ ต่ําทงัฒ ~ คู _ ผ งั ร๊ ชู้ณุดขื ขุ น่้ํ

าิอ ีย้ํ 4 โ . .
กู ป๊ิด๋ 0 ผู 1๐ ช้ําิ า ติ๋ย่ํ1

ถูกือ่ําิช้ํต่ํ ต่ํ สู้ย้ําซ้ํ ~ ย่ําิ
ต๋ารทิ ซ้ํจต๋ ต์ท์ธสู้ ๐๐เ้ธํ๐จใจ ฌถ 1

เ้ฒ จอิเ้าิดต๋ - ๐๐จู า จิ๊ะิ โด์์อ ยูย่ํ โะ

ตฺาจ ด์์แาท ~ ย่ ธํุ ช้ ฑํิ ธี๓ชู้ซ ต็๋อ

614 อาโ่ ท0โ่โ ใ่บิส์์ย้ํ วฒัต๋จา4ดําิช้ํโ่

า เิ้ าิช้ํ ธีทต๋อะิ ตต๋ทส์จ๊ร 6ท๐๓

ร่ํ4รด์์จเ้าิ ธ์ ท๊าฑ ธ์~ ปิด์์ณุ ต ช๋้ํธ์

ผูส์์ 1ศ ซููดําฒิ จอ ทต์ซ โูฮ๊ะน้ําิ าใใ

ต๋าาิ าิ ๅจ๐สน่ํธ ฉ์ช้ํฒช้ํซ้ํ

ญหต๋อ ~ท ฝุ่ล่ํฑู ต๋ย้ํ ฉิ ซูอฒ่ ซูาฑูปิดํชท์
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1ฑิหุ่ ถ๐าโ่ โ่ งฮัุลตฺธอ๐เ้6ซท์ ๐๐หิน าฟ โื่

โ่อณุทรเ้าิต รธ ๅ10ๅ 11ต่ํบื น่ํอช้ํโ่น้ํ

อล่ําิง้ อ ๐ฑู กฒ ยู โ่รู ถ้ํต่

เ้าิเ้หิว็บู๊ รู่ ช ซูู ถ้ํะิ จูรูร๊๊ ยู่ด์์จะิโ่ ศี

ทะ โิ่ ่ าิช๊ะิ โ่ด์์ 0 บําจ ด๊์์พื ^ ต๋

-1 ~ นูณวู๊ส์์ ต๋ฒิกึๅรูป๊ . ผีเ้ฉ ซูอ ฝุ่ ชืลุ๊ะิส์์

ซอ 11๓๖1 ฑู๐ใาใ วทชู้รซ้ํณีว ด์์น์ อๅรูปื `1.

ฐ0 ด์์น์ ส วููด้์์ ' ฮ็น์ฑรู์ก้าโ่ ฐ โีฟุ ต้่ ปิตุล๊้ําโปืน ถี้ํ

ฑเ้า จ ต๊๋ว่ําิเ้ต เ๋้ ~ ๐๐จุ ฑูตุฒธ์ต่ํะล้ํ ช้ํ

ฑ ส์์ จ๊า ๐่๐๐ช้ํ ช้ํวุฑ๐ๆๅ ' ษั . 1ช้ํนึ าด์์

ร๊า เิ้ น่ําิจ๊ อๅฑ ด์์์ใช้ํ^ าิฟิต๋าิาิ

ช้ํฒิง ส้ ทาิย้ํฉ่ ฌาิต๋ ๅณุรซ้ โํย้ํอ

ทด์์อช้ํฝีปึ ณุ โ่ ซ้ํ ซืา ต๋รุกั ม่ํา โิ

ผีบ๊ด จํ็ด์ เ์้ฒ าอ่ํ จําโิ่ .ป๋ฉช้ํ าิ๑าิษั

ท ชุู้ `าิ๐ช้ํ ใซ้ํๅ '4 0โ่ๅฐี ๅทุ^อ ด์์ โต๋จาต๋ท/ฒ

๐๓ ง้๐ชๅรูฮฑต๋ อาิโ ว ตั่ํ ะิ าิช0

ฑูเฑ ฌโ่ณีปึก์ ๅาิคู่ซ้ํนูโ้่ ดําิดําิท๊

โ ธ่รู๊11 โ่าค้ําธิแ์ฮุญูธําโ่ น่ํน้ํะิทต่ต๋ ย้ํสู ร้็

[าร รึ ๐โว็ด์ อ์อ๊าิ ๅ ฑู11ขารู ๅฑ พูุโ่วัณวุ่ว่ํใ

าิา เิ้รุ๗ ~ 0๐จุ ต่ํๅรุ ว่ ใํน่ํบ ตั่ํสูา จิต่ํ

ด์์ท โ่ อุ๊ ` ดําาิ อ่ํ โ่บ๊ด์์ข ด่ ว ย้้ํ ย้ําเ้ 01๐

ฒจจุ๊ญ จ์ิต๋ อ โ่า วแจหิต๋ฑวิฟุ ญิๅอย้ํ ด์์

ต๊าซ อ๐ซด์์ จอาโ่ จ๐ฑโ่อโ่ จ๐ฑ เู้ รู๐ด์ ร์ู๊

ส โู่าิจรุ๊ _ะิ๐ ด์์ะ เิ้ จรูู๊าิ ง๊ฝีป ตึ่ํ ซ้ํ

ต์จ อ๊ะท๊ ยําิโค้ํ ถ้ําิ จาต์ฝึ

รูอะิจธใ์ ร โู่ าิด ชํ้ ถํ้ํ น๊ะ โิตุว่ําิอาิ

ร์ ท๊า กู แซู ต่๋อจาิ ฒต๊ท . รูอะิธ โํ่ ฑิา เิ ท้เ้ฮ

านืาิ ด๊ท `ฒวูรต๋อ า ฑิฉรกัโ่ยู่ บ์ท เถ้้ํ~ทอณุ

111'๓๗ ต ใ๋หู่ด์ ~์ ด์์ชว ร์ัฐเ้ญู ฑ์จะ ทิ๊ จะิ

ท๐ ๐๐วู ว่ําิ ฒาิ ดําน้ําิ ปุ่วุ ' ย่ํา 'ิ ถ้ําิาะ ่

ยํ0รืณุๅ^. ว10 จอ ดํฌ ชื0ะิ ะใิ ร ใูณุ' . รู . รุ

ย้ํฑูๅรูท ต๋รง๊ะชฝึ_ปี๐ฑูต๋ ช้ํบ ริู โ๊่นอน์

ซึ ๐โรุอ ๅ11๐ๅ^๖๐ ด์์ฑูต๋ ๅี นู๋าิๅล่ ชํ้ํ จอวู

ยู่ลุ้ อขกษุะ ซืา อาิด์์จ บู๊ะิโ่ร่ํ `” ล่ํ

ซซื . ร ฉุาฑูๅวูห ช้ํษั ๐๐สรใว/ต่ํม่ ตํ๋าโ่

ญิๅ“โ่สูบ น้ํปู้ซ ใูล่ํ ๐โญาตา ๅาิย์จ

ต๋าใ ชู๐ธู ล่ํ แ ๐๐ฑาฑู๐าะิ เ โ้่แ [รุ้นทราบ

ท รุุ๊ญ์ \ ๅ 10ช้ ยํ้ําใฑฟี ซาต๋ าิาิชาา โิ่

ซ้ํ4ขู ต่ สู๋่ซ้ํ ซู ด์์ โ ธ่ิ์ ร่ําิน้ํฑูซ้ํไฒอ๋ย้ ฉํิ

โ โ่่ นี ต่ํ า บิ๊ อปึชู้ฒ่ถ้ํฒรู้ ๅค้ํสูต่ํ

ช้ําิฑูเ้ฑาสู ๓ฐ์พ ซุุฉ ะฒ ฐิี โอ สู้ด์์ฉุ

0 ชู้ด์์จ ๅฮย้ํ1 ฮ๐ซ้ํค้ โํ่ ' ษ ทั ต่ํ สุ สู่ เ้้า

อ๊ะิ รู๊ กูธี ต๋ๅ น้ํา ทุ 'ฌาิ ฒิ อเ้าส์ โ์ญูปุ้น่ํธิ์

ฑว ใ้อชู้ด์์ทล้ํถ้ําิต ใ๋โ่ รู๊ฑ/ส์ ย่ ดํ์์ โ่ปืนึ

โ่งืฑ เ้ ชู้ต๋าขิ ๅอณูน่ ดํ์์ฮ /ูนู้ๅ ย รุุ๊11 ฉื่ ` า เิ้า ใจํ าิ ทฉิ งั ต๋ ~

ร ด็๊ารฮ ปูู้ด้วู ส๊์์ขู รู ส๊์์ ฑูต๋ค่ํ า สิ์์โ่ง จ้๊

0 ช้ํใณ รึ ทธ ใ์ 1ทโ่โ ท่ าทีถโ่ รู๊ฑูซุ

ซุเ้ร่ํา รู ณูว่ํา นื ช้ํถ้ํณีขน าทใน้ํ น้ํน์

โ่ซ้ํ4ล้ํ ถ .จใชาธา าิ ช้ํฉาิดําบิ ร อิ่ํา ต วุ๋

ว่ํ ตุ๊ะ าๅๅ \โ่ ๅโ่ล์ณ1จ ล้ําขิ กต๋รุ ใ้ ถ ร์ู าาๅบณุ

ด ฎํิ าญูนย้ํซ้ํ ฑ ฮูิต่ํ ` 0ธถ้ํล่ํญูเะ ซาิ .

ฑย์ วู้ฉป็รู๊ด์ จ์ุ๋ไ0รู ๖๐รู อ๊ื๖11บ ร๊าิชาิ . _

ๅ \ 0 ต่ํ าิขู่เว็ ๐ทุก เ้ _ นู ท๋า บ๊๐วีฑฉิทฒขณู

ฑูรู๊าิ ฑูา ๐ฒโ่ดําิ ต๋ อโ่แขิ ด์์ ฌวูๅ สร

าิจูใช้ํ าิตฺซ้ํ ต๋ า ต ห๋ี ~ ล้ํ คู โ่่ 11ฝี า ซ้ํ

แเ้าท าิ ย้ํๅ \ ณุทยําฮ เิ้อ หึ จ ดั์ ว์ุ ธจ.ธูน โ์่ต่ํ

ฉ่ํา อ่ `า .ฮู อ โ่อเ้ จูใช้ํ ๅถ่าิ `า รุ๊ะิฒ่ .โ่ชู้

ณ จุี ว ฑั โูด๋าสุ่ าขุ ชู่้ . ณุอรูซ้ํา อ่บอฐอเ้

ฑู จิโ -1' ธิ์ ปื ท์ รู0 ช้ําโ .ฐ ด์์ ต๋าิ ฑี ขอหู่ณู

ฑิ ค้ํ ` ว์ ~ หู้ชน ซึ ตู้ต่ํ ฑิ รูอ ถ้ํเ้ลู่ณ โุ่อ

ปึค้ํา”อด์์ท์ น่ําิ น็ อือ ถ้ําโ 1อู๋าิโ่น ต็๋บ ^ ย้ํ

ซ้ําิ ต๋ ` ปิต๋โ่ ว พูื ภู่เ้ อ้ารู เรู้ณูฮุ 1อุ๋ .ส ตู๋ย้ํอ

รู๊ฒิ สทฑู ฑูาจูอ าสูชู้ซ้ํจ อาทรูอทาซู่. ๐๐3

โ่ฉชู้ด์์ ขุนําร็ล้ําิต๋ อะิชารูฌฮื `

ด์์ อารู๊อฑูซู” ๐๐ช้ํ ทะิชย้ําิฐิถุโ่ต๋ ย้ํต

วัฒณจ ฑูาิ~จุภซ้ํซ้ํ อญิอาิ ฑู๐ะิ ดํา

จด์์ จืฑาิ .ฑู ถุปื น์ท๊ฒิซูะิรู๊ น้ โํ่ดํ ซ้ํ

รู 1๊1 .ๅญูธโ่าิ ต๋ ช้ ชํื รื ๅซู โ่่ถาธ สู้บึง ฮุ น่ํ

ฌด์์ _ฑูตุขต่ํน้ํ ช้ํ ช้ํญูร์ ป๊ฉาก ๗

ธิโด์์ ดําโ่ ฑฑ์เ้าโ ๅ พู่าิษั ฐอย้ เํ้ รูเ้ฉฑู^ .1. ๕๐

ต๋วุฒร้อ ว์:ด์์ท ณูโ่ ๅโ รู่ ต๊๋ ชู ต้ พ๋ื ณะิฌ

ฑเ เ้้ โต๋าๅ ' โรฒ ฑู๐ ติ์ต๋รุขุ่ฑงิ า โิ่ตุ น่้ รํู้ สู้ร

. ๐๐วูฑ๐วูดํจ ร๊ ๐๐๐๕๕๐ ๅ ด์์ว่ เํร้นี าวู๊า อย้ํบ

อใ๐าขิอ ท1111เ้ ๔๐วูาิฑิ ฮูโ่ดํจ 4หิ ด์์อๅอร.1 .

วุฑู้ข์ ทึ ฉุช้ํ11 ฑิ ฐอเย้ําโ ทุ ` ะิ เ้ 4จอาๅ' ส์์ '

จถ วูอโ่ ษ โิต๋าโ่ ๐๐4ฑาาิ นูโ้่ ดําิ ด โํ่ ด์ ฑ์ูร.จุ๊ะิ .

ๅ _นาว ใ๊ ๐ `โ่โ่ ๐บ วิ เ๊้าชื ะิวุ ๐โ่ แารุะิ เ้ด์์ ต่ํ

าิ .11 .ว ขัํ ธุ์ดําบ า เิ้ ฑฑูฑ โู่ซิโ .รึ รู )๊๐๐๐: ~

เ โ้่ธิ์ย่ํ ราิ อะิด์์จะิ น้ํโ่าาิ กู เ้า่ส์ ร์ุ๊ด์์โหู้จ โ่าท ษ ซัึ .า . 1 ะิ ฑู

ๅท๊ะิท ย้ํา ง ฬืิ กุ๊ ` บุ๊ะิร๊ส์์ ต๋ ๅ ๐๐๐๐ . จู๐โ รู่๊

ด์์โ่ าิาิอูๅ1โ่ผั _ 0จ๐ใโ 1่วจ ปืนฉ บ่ึป็ ซิ

กส์ โ์่ ใาโ่ . ซุาิชท ส์ข์ื าิซ้ํต่ ท๐ะิขณู1 .

บิตฺ ธูต โ๋่ รุกู ษัท ขอทีญูา า /ิาิ .ท กัู ต่ํใช้ํ

าิ ดิร์่ํ ฑด์์ต๋อโ่ ชู้อน ร็โ่ ๅน้ํ

โ่ะ ร๊ ธิท์ โ่ ต รู่๊า งิื ฑู\โ่าิชู้ .1 . หา ` 0 `

ใชชื อย้ําิถร ต้่ าิาิ ต๋ ๅฑ๐ร ฒูิจ ๅณหุ้

ะิทสู้โรหรู_ รุา ต ร๋ ดูําธ ต๋าิ าฉขิ รือส์ ต์่ํ

า กิูรฒกู๊ ณุาต๋ง้สฬ คิู จิตรย้ํล่ํ วุฑูตุรูอ่ํ

ร๐วูฑู ๅจึอใา ฉาาาฒ ๅาิดํารโ่ าิ ๐วุ หรจุ๐๐

ส์์สโ่ร า ชิร จ็ ช้ํ ฑู ล่ํ . ๓๖ ช้ํ ฑู ๐ วูแๅบิฑูษัๅอู๊

ยู่จฉ้ าาาิฐ ๅ ต๋จ ย้้ํรต๋ๅจ ฑ ต๋ฑจเ 1้โาเ ญู้ธิร์ู

จ เี้น่ํ รู้รู้ดําๅ” ช้ํ ` ฮูรต๋ธุ ด์์์จาิษ

าห /ืต๋โ่หน้ํ ต่ฑ ทูู๐โ่าฎีสู้1 11๖ โ่ น ซู้ํ 11ริาๅ
/

๖๐ฑษั าิ จุ๊ๅวุท ฑูฑ ฒา ตุ๊” ช้ํะอูร ตู๋ๅใ จีฝุ่

ๅรู๊ฒิสูฑ รูุ๊ะา ดิ์์ฆ ษัซ้ํชโอ จฐี ~เ้ ด์์ ๅช้ํ ฝุณู่ ฒิ น้ําิ บุ๊ฑ์ใจ้าข ; า



หู้ท ส์์ ฑ์ฒ่ ขุนน้ําิฒน~ ว ซั้ํซ้ํฑ รูฉุ ณ ทีุ 'ยู่

ะฌ อ้อ รุตุรย้ํ ๅรูดํโย้ํต๋าโ่ าิกาซ้ํต๋าโ่ ทต่

จาสู้1ะิ ธ์~รู๊ - ช้ําิาิ `อตฺต่ํ อต รุ๋๊ ถ ฑ์ /ู

/ ฌ4ต่ํธาฒิ ฑ ซู้ํ11 ฌวู อะ แิรฉ่ํๅ แไศู น้ํ ~

ขู่ซ้ํฉ่ๆ ' ทแใจู แธุรู _1 ~ถฑูทฉาิ 41 ษัะอู๊

`1 ~ รู ถ้ํศู นูซ ม่ํ า ชิ้ําต ฑู๋รู้ ฌถ้ํ4 0ฑูอ

ฑู ต่ํ ๅ รุ๊อส ฝืน์โ่อว เู้น จา 4ิจุ จิก วุช้ํ

ต๋าิต๋ ล ท์๊ _ ฑูล๊น้ํ ด ข์ูด์์ วฮ ชููรุธ ~กูอาโ่ผั

ส์์ ๅรุท๊4 ~วูาจ ต่ํนูช้ ปืนโลๅชื ”

~ "1 .ธฟุ้ ปึง น้ํา ณิุ
ฑ์

ร้ย้ํฒ ยู โ่_ๅอูฉุ ธ ทา บื๐รุ ถ้ํฑูต.1ฑสุ่

ข์ชทูซ้ํ ๅข์ย้ วํู๊าซ ฑ ต่ํจ์นโฑ1ฒส์ ธ์

๖๐าิาิ ฑู ๐ ล้ต่ํ 0611ใ ๅจ0ต่ํธําิฑูส์ ณ์ี

ฑต๋ซต๋ ณฑาิอ-โ่หืา ร๊ทาิษัท๊โ่ `

โ ๔่๕๔ ๐ด์์ขน๊าิต๋ย้ํ๗๐4จ 11นือ๊ะิ ช้ํ4 โอ

ฉ่ําิม่ํ าิ อ่ เ้าิโ่ าิอ รู๊ อาิ` เ้าิ

ท๐าิษ วิ ณ์ท ส์์ท ต๋าหูนิ ทาชบิวูบ๊ม่ํ

`1 .จด์์ ตุ๊ะ ดิํ าิด์์รฉ่ ถ้ํ ซืาจเ้ต่าิธํ จอเ้

าิช้ํธิ ๅฌกด์์ ซ๊ รผ สัู โ่ณุ .ฉ่ฌา ขิๅอ ๅ 4

สุฃาิปู้ซ้ํ ๅฑ4 ฌารถขิ ด์์จ ๘1 น้ํ ๐๐ '

ๅจอจาชใชฉ่อ ๅจอร่ํๅ"ฉาิ ต๋ข . ยึฑูอ้อข็ตุ๋ชูอ

รึฑ4โ 1่โ ร ทัโ่ ฆ่าธ ญ อิช้ํ ฑลุ๊อต๋ ฑูท
_ /

. ๐๐น้ําิ โาิช้ํ4า ว์อา ๅโ่ ถา งอา ชิ็ อ ๅ 1๐

ส์ ห์ิ ฮ๊อนซุ งีรุ่น้ํ า ม่ํฒ่จ วิน้ํ ๅต่ํ

ช้ํอ ล้ํะ ขิื วาตฉั ๑๓ ชูจ้๊อ _ ปู้ อุ๊ซูต๋ารจุ๊

ะ ๖14 ฑูฑูร อท ฑู ๐ ๐ฑูหรฉ่ารูฑคําิเ้าใฐี ๅ:

อร์ต่ํะ .ิ ๓ฐวู้ซ้ํธ ยู่ซูะิฑโ่ าิช้ํช้ํ
ซ้ํ

โ่ซ้ํ ๅาิช้ํ ฒ่าิ าิ ตู พุฒ ยุ่อณุ

นฑูณุจ อาโ่าิ พุต๋ ๅาิ ตู้ ใฯร่ํซต๋า

วัต๋โย้ําิ าซ้ํ ผัฒอวู ๅาด์์ต๋ๅ 'อฑูาบ๊ฒิ ขอ

ใฮาาิ าิจเ้าาใช้ํ าฒ่โ ใ่าโ่ กู ๐ธิ์ขต๋ ดํา อั

ๅต๋ธธ ธิ ซุ โ่อ้รู้ โ ง่้า วู๊ต๋อ๊ม่ํฉ รื์ณ ะโ่

ณุโ่ซ้ํ ถ้ํธโ่ ง้า รู๊ ด์์ อาจิ กู้โ่งฒัณูนใๅ

๖๐าิศุง้ วู้ฑู ษั ร์ท11ซ้ํอฑด์์ต๋ ๅ อ ย้ํ

ฑฌหึ ๖๐ วู้ออาโโ อ้อ ล๊าิ ร์ อยู่หรุ ร็ ๐หาิ

ร๊ณรู ร็ ฝ้ชู้1ณ ว์ุต๋ ด์์~ 0ค้ําฮูร ายุ ห้ิ

น้ํา โิ่ ช้ําิ ช้ําิ จตุรจพู่ซัๅต่ํผ รัู

าิช้ํอ ขิท11 วีซด์์ ๐วูซฉ่ํา าธิ์เ้ฉาจะ

ฑู๐ฉีฑูต่ํ ๖๐าิะ เิ โ้าน้ํ ๅฌาิชฌ1รุ๊

ณูถ้ํ ฑูต๋เ้าต๋อถ่าโ่ า จิดําเ้ ฒนาเ้าฑิฝี

ๅป ฑ์ูชู้ รื จ๐ วู ๐าง้ฑ๐จุ ธ้ํ ง้11๐11 4วรุุฑู 'เ จุ้๋าโ่

ขีอ ชุก์ณุณุโ่ ๖๐1โ่ นโ่ ยม ซ์๊อ วตั่ํ

ฑูบู๊ รื ป ดิํฑ 16 าิ อซูะิ ก๊ อ๊ ๐๐ฑ์หฑร์_1 .

ฑ ตู ช๋้ํ าิ ช้ํจ้าิ บึงวู อฑ สูบึ ๅ “๐ส์์ราิ

ฑ์ะิเ้ลโ่ธิ์ณี. องีฒเ้ะิ อง วุณุธ ฑ๐จุๅ'อ

ปีตโ่ า ถ้ํ .1 ~ ฑู ยู่รห็ สุ่ซ้ําิ ร๊ซ ด์์ฑฉื อโ่

ต่ํฒิบิ นู ออร อ๊ะโ่ ดําใ ต๋าิชโโ ฮ็อท๊ อฑู 0

ซ้ํ ฒิณุจ าิชอฑูฐี กูรู อ ย้ํ ธร รูธ์ ๐๐๐๓

ๅ ๐งื ๐ย้ํ ท ๐ทู้โใชูอจ ชู้รุ๊ฑต๋ร์ลูรู๊ กาช้ํ

สิโฒ น้ํธ าิต๋บิ สู ต้๋าจ . รุ๊ฑู ๐ทนจซุ่น้ํ

1”ธีซ้ํธ ๅาาๅ ะฑิู น้ํต่จ จฒสูต โ๋่ชู้ . ๅ สู ฬิ

ฝึต่ ทา ฮูดําิช้ํ สุข รู๊ อ บึะดํรุ๊ ~ามึ อช วูู๊าิ

รู๊ซ ๅ อ บึข ดู์์นุ๊อ กูฑิ จอม่ํใหืา อาิ ะว่ํ0

~ า ย้ํ ษั ฑู ซ้ํ อะิจ ณ ว์ ย่ํ ายูด์์ ฒต๋ร ชุ้ํ

11สูาจ ต๋ฮูท ซานโ่บาใ าณณุงีร 1

ว็บ๊คึ ' หูอนื .ณีจธ ขิ ' รึ จา ถ่ ซ้ําิ 0ขู่ๅ 'วู้

าต่ํชู้ .1. อฝ่ตู่โ่๐ ด์์ เ้วฒัาจอข๐อ๋ฒน

า บึ ๐โ่าิโ .่ ๅาิ ต๋ฑูา ฮอ ร่ํกุ๊ะย้ํ รีน่ํฮ้ฒ

--`-_๐ _่- - ___ ้

ถ้ํฬิอื 0๓๐ ตฺ อึ ดําฝืา ~ิใ ”~โ่ ?ซึ
ชู้ถ้ สํ์์ จ ซ้ํหขื ใน้ํ าฒท ณ ๅา ๐ช้ โํ่

ต๋าโฒ างธ๐รุ๐11รุ๊ๅาะสฑม่ํฉ หืิธ ทณีโ่

อต่ําิๅรุฑู _ ๅ อู อส์์ ๐าิ นีทว็ ฑู ๐ ะ ถิุจ ๐๐1๓

ม่ํฮูร ๐๐๐ห .10ธช้ํ6ซ้ํโทต่ฒ่ ต่อขซ้ํ

.ๅ .จด โํ่แน้ํ าิจ ค้ํช้ํ นาิด์์ขอ าร์น้ํ

ร์ขูฑู _ร๊ๅอู๊ะิ วิฟิาฑ ด์์ย า ตุ๊ กุ ส์์น่ํน้ํ

าณุญิ า ต่ํซ้ํ องื9ช้ําิใาิชาิชูาิฝื

ๅาิต๋ .16 ะิ วี ซุ้ ล่ํ ~า ~ ฉ่ ศํูน่ําา” ว ดั วู่ท๊ื

อธิ์ นห ซึต่ํ ฑธู .1น่ํอช้ํ าทจย้/ํ

อณุขุซุฒ่ วุฒ า ณ จูึะิท๊ะณ

จ๐น้ํ.ๅอูะ วัน่ ชํ้ํฉือ ฝ รึื _1 ~ถ้ํ

ณีซ้ํณอแ ฒิซุ่ซ้ํ จาโ่าิดําโ่ าิ

ชฌ ตุขฒิ . ญิณุโ่ รีฑล้ําิช้ํจน้ํ ๅช้ํ

0 อวุธย้ํสู บึา นู ร้๊ ๐๐ฑาิธํ ๅซ๐๐โ่พื

ฌาิ วุโ ร่อ ด์์ตรู ญิฟ ริ์ รู่ วชี ชู้๐ร

โอล่ํ อราณูออณุณู~ แร 4ซเ ฉ้โ่ สู่

ทุาษ ๅวั4โ่าิฌอโ่ต๋าโ ๅ))ฐิ . รใ์ จ้ า ดิ๋ฉ่ําจั

ๅว ตั โ๋ล้ํ๗.โ ค ดั์โ๐ารู๊ ๅาิต ขุ๋ม่ํโ่ณุกุ๊ฒ

ฑูฌ4โ่ฒิ ใหู้ง้าท ๑๐เ้ซ้ํต๋อ ๅยู่ ช้ํ

~ บโ่าร่ํจ ๅต๋ อฑูตฺอ รโ็่ . 60เ้ตุ่ รึ ง ๐้ ต๊ก

ฉ นิ๊ฒิฮอ ล้ํฒฑูต๋รหิ ต๋ อซ้ํ หุ้อาิ กูนว่ํ

อโ่านาโ่ ชู้ อุ๊กต่ํ ดําอะโ่ถ้ใํช้ํตฺใช้ํ.จรู๊

ก ใูณุณ โุ่ แฮโล้ํ ยู ว่่ํ าฑีระิ .กู่าซ้ํ จะิ

จืฒจ๐ชวุ ฑ 6ะิสโ่ ใธ์รหึ _ บู๊ะร็ ๐ จน้ํ

ย้ํฑแอช้ําิ ' ว่ําิ ชา ผี ซ

รูฝ่ซ้ํ .จจูู อะ โิ่ซุ่โ่ ฑูต๋ร โุอุ๊^ณโ่ รุ๐เ้

ณุ'ธต่ าฑูณูป ตืุ่ . ช้ํ (โ่11โ่ ฉ่ราบ๊ะ โิ่ะิ

อแหิ ๐ ต่ํ - ย่ํ น้ําิด โํ่ชโ ช่ื เ้ฟ้

จแๅโ่ ๅ ธ์อนบ๊ด์์ จุ๊อะ โิ่ อเ้ซ้ํ ~ ธิ์ ธ์ ว่ํธว่ํ

_งู ~ ต๋ฑู .1111` ถซื ซู๐ถ้ํ4 ทย้ โํ โ่ต๋อโ่

ทณ์โ่ แาิท อซ้ํสู่ระ อู้ศําิ ต วุ๋ธท์ใ ปส็ู่ฉั

ช้ําิชธีท ต่ซืะไรั ๅไซ้ํ .1 . ฑ์ ชู้อว่ําิอร็

ง ย้ํ อไซ้ํ ช้ํต่ํช้ํณ าฑิฌ`าิ๐ฑู อ ณุบะ

ฑ แขุฑูงาธฐีจ ชุช้ํา ชิ็ .1. ๐11ะิ เ้ ขุญูท0ณู -

ลูชว่ํบิ โต่ําิย ตุ ธุ่์ ถ้ํซ้ํ>ต์จอวู ริ ฑ ด์์โ่ ฮิ

กูลึ ซู่๐าิ วู้ชณู ย่ํ ด์ โ์ชปู้อ ย็ซ นุ่ํอฝุ่

วัาณูซาิ ช ต โฺ่แธิ ~ ถูล้ํ ณ์ซ้ํ า ๐ณูอ 1๊รู๊

ๅาะาิชโตุ้ า อะลุ้นใ ๅ าฌอ ลัูช็41เ้ฑลรุฏ้ี

รซ้ํผู้ จ ฉขูธํถ่าชื ช้ํ วุธต๋ _ ณ์ซ้ําิ ' ต ใ๋ ~

แๅชื ซ้ํจตุ1รู๊ แต่ําถ วู้เ้๐ซู่อแจ าา ต่ํา

จฑูย่ํฑูร าไม่ํฌารูธํ. ต์ใจตฑู ต๋าโษั ต่ํต่

หิ ตุณ1รู๊ ชู้ดํธณุรู๊ ~ตุ่

ฑิาธูปุ้ ๅ ชู้โ่ ธ์ซ้ํต่ํซา ฮอาทิะอ ๖๐ฮิ

วุกูฑูาทต๋โฌฑู1 ช้ําิชยู่ รหิ _ อง๊ ซ้ํจ

ทูธ ร๊ วู้โ่หอโ่รุ ๅรู๊ๅารโ่ขาิโ่หูาิชข็1

ศุ4 '4 ` ธ า อาท _ปืต๋จท ณุ \ณู

ปื ย้ํถโค๊รุ ธขูๅ ชู้ซองโ่ฒิใ ฑ4

ฐฑ์ชีวุ”โลส _ อึต่ําิต๋ฑถุนาล่ํ ฒิ

สูตุน่ํ ทร ใูต๋าิ เ้ขุน .รูซาาิ น่ํ เ้ะิ

รํต่ํล่ํ ะิจา ชิ้ํธาิช้ํ ท ศํฏิ ธร์๊

๐๐๐๕อู๊ จอใโ่ แาโ่ จ ฐั๐าฑู ชู้ขา : ะิท อาิ

อ่ํ 0ด์์ ใธ์ก๋าา ซด์์ อ๐ร์โ โ่่ ออย้ํ ท4จ

ทน๊ๅ”โต๋ถ าิาณาาิษ ๅฑ ฑููร ะย้ํจถ่บิ

ส์์ขุ่ ธ์เฌอ ๅวู้จุ ฑ้ฒ ฑ ต่ธิ์ทต จ์๊ ต จ๋ิ าิ 0โ่

าิ ช้ํทคํา ' วา ฉ้ล้ําเ้ ๅเ้ . ใาฑ์ ต๋ฑ ซ้ํฒ่า

ร โู่ต่ํ ถ่ ๅๅ รู๊ สร าเ้โจ ธ ใ์โ่ ต๋ย่ํา 4 ช้ําิต๋อโ่ ฉั

โ่ ดํชี วีาิชูห จ ดํ 6ะิไษัรโ่ . 0 เข็ 4ฑ ช้ํ

ไข์ารหิ ว็ซุนๅรูซ ษั ยุ่าิชารู จฉะน๊รู

เ _. __ __ พื ผู้ ส่ หิ.

ๅ จตุกถาสูๅ ' ฑ ศุ ' ๐ ๐๐นๅร สุู ซุ้่ผั ๅ อ ด์์ท์ `1. ต๋จานู๋ ๅโ่าต่ํ ต่ํ4

ถ้ํ

จ จั



บู ๐ ะิธก็ ทร อ๊๐ฑ อโ่ฑู ตูสูตร ยต์ร ใู

ณูป จีุโดําสท 4โ่ ธ์บ โึวั รือหิต๊ะเ้ซู. สุ

1 า วิู๊ 0ช้ํ ฉุก ต่ณ์าจือ ฑ (อึ 0โค้ํ าิ

/ รต๋ง รัาช ต๋าิโ่ดํ อน้ํะิ ขอซ้ําิช้ํ โ่ๅ

/าิๅ”ต่าโ่ า 1 น้ํณีฑโ่าิร ณูฑูโ่ ณออร /์

ฑู ธุ์๓โ่ ก รู๊๐ทุ รู๊ฑ ฉ ฒั ค่ํจฉาะิ ตยู่รุ สุ่่

าจะิชู้ ซอี ต๋ๅ”๐๐โ่ ดําษาโ่ . 0 ๐3 าิฌฑ์๐ ช้ํฟุ้

ป งิี ต่ําท รุ๊๐1ๅ” ออนู ธ๋ ติ่ จ็ด้จ ช้ํ4 าิ๐ฑๅะิโน่ํอ

าิจุดํา รู ๅาิช้ํ าิ ทก าิ0วุโ ใ่ฒิรดํา

าิ ดําทารู ๅาิาา ต๋รต๋าโ โ่่โ่ อโ0ง้บิน่ํ โ่งรู เ่้

โ่ดําิ า ฑิู รู๊ อู๋รุ ฑ สุ่รุ่ด์์ ฑู ต๋า เ้ใน้ํ าิ ต่ํ ฉิคู ร่

าิาทฉบโ่แโ่ฃใฒิ ว ๖๐ท ะ โิ่ ก็ น่ําิ

รู๊ธิ์ จนะิดําร า ~ ๐ธ ฑ ต โ๋่ ช้ํบู๊ะ ~ ต๋ร์ วั

~ ต๋จเ้ าิณ์ใ อธ โ่งร จี ปื็ อซ้ําเ /้ณู ฟู้ด

)ฟิจิต๋ไกึช้ํ ฉ บ่ิ ฑู 1ะาิตุสาิ. จา ฑู๐ไ ซรู๊

ต่ํ ซ้ โํ่ ธ์ ขุ ด์์ ด์์แล้ํ . ปื ษ เั โ้่แข ด่ทญู\

ถ้ํารู้ฝึ ~1 ~โ่าฑูรูต๊่ํฑู ๅ อ ด์์ /ถ้ําิ จ4ซุ่61

ต๋รก็ ต๋าโ่ ชู้ฑูท ศําฑู อ ~ร ค้ํ งาิ ช้ํสุว า ฉิ อืโ่

ซ้ํ0 ฐ0ฒช้ํจุ ใน่ํซ้ํชู้ ร๊ าิทา จิ๓ ทต่

าิ ตเ๋้ธณุร อ ต่ํ11โรงื ต๋าอฌาโ่ าิจ ล้ํทุ ด๋
ย่ํ ต๋ . ณ์ฑซ้ํธ ิ ง้าโโ รปิ ว ซัุ ต่่ํ อน่ํ าาิ

โ โ่อรู ~ปื . ๐ . ฝ้ าิธ์ ฌาิง้ขว์เ้จอ ๐ณเ้านู๋

ณ วีู ธ๊ิ ธิเ ร้ ๅ๐๐ม่ํต่ํใ เซุ่ ๅ ๐๐ย์ฮาิ อใเ้

จะิ จอ ่ อกู 'ท ` งาิง '6 โ

ด์์๐าฏ ใีรุ รู๊้ดํะิ ดึ0รู ส๊์์๐ะิ รทู ลรู๊กิ
ฑู ฝี ปืต์ บู ั้ า ใ - ด์์โั

วู ปู๊้ซ้ํ ธิ์ ส์์อ๊ส์์ส์์รู ง๊๊๑ส์์ ด์์
โ่ซ้ํ ซูโฝุ่๐า าิ๐าิษั ตุ้ น้ําิาิช้ํ โ่

ฐีด๋ ๅฑูรค้ํ4 เ้ซ้ รํต๋อ่ํ ด์์ ฑู ฮุ _ขู ใ่ด๊ถู

ซ้ํอาาิ าซึ ม่ําิ โ่ 0ชู้ฑี่ ไฟ็ อ ธิ์โ่ใจ็

วัฌวูดํปิ ฌธ์ต๋าิรุ กู น้ํ ย้ําา ๅ ธํา ใิช้ํอ

าิๅว๐ๅชาิาโซุ ถ่้ํ .าิโอซุ่รูซ้ํ บาิ.ด์์ๅถ

รัาิต๋โ่ ฑๅ๐วูปืซ้ํถ่า ยูถ้ํ .111~ กู ~ทาิ งาฑู

ร๊ะ โิธุ์ธซ้ํ ฑูฑ . คู้ ธ์ถ้ํธ_ 6_ขฒร ยูู่ ฑ ๐ลุ๊

รุฑาิ ย้ํ“ าิตุใ รก็ ด์์ท ๐๐๐๕อ่ําิ ชื111

เ้ใๅชื ๐๐ฑา บ โึ่ ง้าิอ จอจ ฒั จอโ่ต่ํอ

เ โ้่าย้ํฐีอ ~ ต๋ขอ ~ใซู~ ๐๐โ่ณุรูซ้ํณ์ๅ

าิาิ ดํ าิ ด์์ จ าิปิ ด์์ ต่ํจ _าิ ฝ้าาิช ธใ์

ย้ํ ต๋ๅ จาิ-ทุวูทใธําิหู้ อซ้ํ ทต่าิด์์ซซ้ํา่

00จุ รุ๊าิฑาิ าิ ดูโ่โตุ^ฌ ทุ รุ๊กเ้ ออ่ํ ณ

ฉาบ ทถ่โ่อ๐ ธ โํ่ ๐งา โิ่เ้เาิรโู่าต๋าโ่ าิ ๐

ฑูต๋าโ่ ฑ ซ้ํอพุอธซ้ํ ต์ . รู๊11ฌต ใ์โ่แซู่๐โรู๊

ฐโด์์ต๋ว าหึ ~ ฑูซ้ํโ่ฬ ณิ์จ าิด์เ้ว่ํภิปื

พุท า ติ โ๋่อูาิ นือนโ ฌาิโ่ ต๋/ฌาิๅ^๐โ 1่ๅ'

ใวู้ น็ ๅต์จถ่า รู าฑฑูรุอู ๖๐ ฝึ ๗1

(๒ ชฑธูต๋ ฑ๐ฌ าิาิ ๐ท ธด์์ทธ อโ่โ่วู ฮ ถั์

อ๊อย่ํ ราิโ่ อทอดํา ขูญู1ๅรูข ธ์ ขูฑูๅ 'ต๋

าิดิ์าิ^ ๅ 'ะโ่ร ขุนน่ํ4ซ้ํ รุอเ้นซุ่รู

ช้ํม่ํา รุฑูาๅ”๐รใด์์อ ฑู ต๋โ่ แธิ โ์่ๅรูฑ โ่ ย้ํ

าิรําท ๐ าหิ .ซุนขู่ว ๐๐ ถูซาิดําิย้ํ
าราณใ ต๋ .เ 1้11 ~จ ดํา ่ า1 ั ` ๐

๐๗ ณา่ดํะะณี ฑ ขู่อาิฑ์ย่ ไํร

้ ฟุ้ า _
ซ้ํ อฒต๋ า ติ่ํา ฑู อ ลุ ธ ใ์น้ํต๋บ า ~ บึ ช้

”0 รู๊ าิาิ ชาิด์์ ฑูระิ ปู้ฉาิ

ซ้ํอ าซิ . ฒิ ชต๋ณร ลึ่ํ า ชิฮู ออโอโ่วุฒ

า `ิ อ ง๊ช้ํกู โดํฑ๐ ฑู”ะิ . รุณู รู ลุ้” หู้รั บ๊ ธ ต่ําิ าิาิษั ซ้ํญ้าใ าท อถ่าิ

ชู้ ~บู๊ฏ เิ้ จาิ - าิธณุ ค่ํา่ง '1 ะิ 'สู้

ว่ํ อ ออใยู่ วู แจ รือ โร ล่ํ ส 1์ รุขุ ใดําิงๆๅ 'ล์ ม ล่ โํ่ 9

เ ปุ้้ย่ํ)

ญูตฺาจ อโฑฉั ห าิาิธี ~ น่ํ

น่ํทต่าิช้ํ< ธ รี ปีู้ฉณูอาิน่ํฝึ

ด์์จ ~1 . ธ์ ซุ่น่ํผั

เ้ กู้ ๅต่ํ ย้ํ โมส า ดิํ

1 รุ ห๊ิต่ํด์์ ฟิร๊ะ
ถ้ํฉ่ําใ ๅบิ๐ถ้ํฑูแร๊ าิน่ํธติ์ ะอโ ง่ืฒ่

ณต๋ อใาิสเร้ฌ ' ด์ณ์์ล่ํฑต่ํดี ๅฑณ สุ์์ ทํ ๐ธแฌาิฑ ๐\ฑ

ช้ํ ด์อาิโอ ๓๐ธ์ 11 5 ชู้~ ฐิ .ฑดุซุอๅช้ํ
ณู / 1 ณ ฑ รุ๊ วู ด์เ้ น ธ๊ิ ชู้

ช้ํ0ฑ ช้ํค้ํ ~ ส ชฌ ช้ําิ

ๅญูทซุ ด่ํ ะด์์ฑฟิ 001 ช้ํเไพโุร ปุ๋

าิาิอ นูโ้่ดําิ 11๑๒1ะิ าซ้ํฌราณเ ธ้ ณุท

ต๋ นีีว ติ๋อธิ ใ์

ฑบึอิซ้ํอ 09

าิโ่งฑ ซด์ จ์ึ

สโ่ต๋อ1ทใ สุ31 ต๋ธาิจถ้ํแ รําิ ฌ

ะิอ่ํ โ่ ด็กต่ํ ต๋โ่ ต๋จิ ๐๐ฒนธกิ จืฒฝืค้ํ

ส์์11 .ๅ . ณูผูโ้่ สู โ่่ทุ~\ฒ ๅอต๋รทีต่ํ . ฑ์น่ํ

ซ้ํโ่ ฑิ` ดํารู๊อ ถ้ํะ จอา จาาิ จูบ ร๊์ ส์์โธ์ .

_ ๐ ~ จ ะิอ่ํ รือโ่ ๐าจซ้ํ จ้าโ่ ซ้ํสม่ํ

๐๐าโ่ วู้ว่ํ 0าิช็ ฏีตฺช้ํ วุ ต๋ย้ํฒ ๅ จฉช้ํต๋ท

ฒิ~า นิ่ําดฑู ธ๐ษุแภิ ฑู ๐ร แ์ใเ้ าิฑาสูาิ

ชู้๓๐ฟือ ถ่าิชอาิ ฉะิ ทอด์์อท อูใ้ธ์

ย่ํบจะิมุ้ น้ํชู้ท _ ด์์ธธ ธีุ ฑ์~ฑ๐ ะิ

ด์์ห ซ โูฮ๊๐ ๐ร๊ต๋ ฑูต่ํอ ๖๐อิน่ ธํ โด์์ วั4

าิต๋าโ่ ๖๐ท ๐๐โ่ ๅโ่ ซุ ต่่ซ โูธุ์อ ย้ํช้ํ

ซ้ํนําอชูวุ ว่ํ ฮวู ~แบึ ช้ํ ธ ๅณราโโ ษั .ๅจณู

4จ .สู่ ธ เํ โ้่ ฑต็ๅ|ชูฝ ฑัูข๐ถ ๖๐รทิต๋บร๊ิ ๖๐ .

ปู้ใาิชาล้ํฑต๋รู้อุ๊ฝู าต่ํชู้ ฒิ ะ เิ้ รุช้ํ

ฉ่ําร ซ้ํ ฉะิ ซ้ํน จ๐ซูพุ ฑฝึซ เุ้ธุ์อ ถูว วิู๊

ดํโ'อ้าิ . ๐๐3 าิช้ํ ธตุต๋อ ปู โ้ฮฟุ๐ณ โุ่

วุฒ ชู้ซ โูลีโอ ซ้ํ 0ว ทู ฑ ด์์ต๋ ~ฟิ ล้ํ 0ซูจ

~ ฑาธ ร๊~าทถเ้พ ตุ เ๋้ ซ้ํ อฑ า าชูทๅชะล้ํ

ถ๐ถ ฑู๐ะ๐ซุทถ้ํ ฑชีณุ ' าชู้1 กูโ้่ต๋าใช็

ฑูง สิโ่ทันู ฑู้ ต์น้ํ าิชย้ํ สรูฒ น่ํฒณุ

ฒโ่ / ๐ ร่ํฑ สู ใ้เ ท้ อาท ~โร รููห๊้ ๐๐3

ขโ่ณ ใี ๐าิ าิ ๐ฒโ่ จต๋ อย้ํเรท าิโ่ ช้ํ

ทถ่ถ้ํฮาิ ษั ช้ํ 01าิด์์” 000โ่ ดําโโ ๓1

ฑ์ท ฌ อโ1ะิถ้ํ ฆ์ต่ํ 11าโษั โ่ ธิ ว นิ่ํ

ธปร็ู เ้ จฒฌโร ฑ๐รุ่นาจช้ํ รื น้ํฒ

าอ๊ ถ้ํ จง อู ราิ เ้ ชม่ํโ น่ํ .รือ ธิ์ กู ด์์เ พุ้อ รู๊ ตฺ ฮ็ อ ก์ ชต่ํ .าเขซ้ํา กูๅ ' ล้ํๅ 'ธิ ท ถ่โ เ่้ไ .กู่ด์ ท์้าิ 1ด์์ รู ธุ์เ้ .
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หา เสด์์ ธิฑ์ ๖ธิ าิรแะ ทิ ดือนเ้ วุ ฒ่ต่ําิ ช้ํๅรื าา ง วุ งุนงาชธิรี~ท อั าา ริ็ อ๐ เ [ 1 1

หุ ~ -ช้ํธ จวู ก๊าว 11ละิ ๐๐ ม่ํ เ้ อึ 1

ช้ํ

าิดข ซ้ําฒโซ้ํ า า .ิท๐ ล่ํา เ้ติซุ่ ว ๐ั

หณูปึงขิซ้ําิอ ณุ ติ์ปึฒิ าาิฒร คุ่ํธ

~เ้ฑ์ซ้ํ ชอ

ๅทอ วู้ย้ํากทาล่ํ /

ฝฑ์ฮาท อณ โุฝืาิ า ช น้ําถฑูซ้ํร

. ถ้ํช้ํ อว ป์ื ๅน้ํญูงีน้ํอดํ ช้ โํย้ํถา

ปื เด์์โร.ฑลจะิน้ํณับาิ_ๅฑด่ใน ซ๊้ํ จูออง้ฒิ

กุ๊ฉะิต๋ฑูต๋ ฝรดํโ่ฑ์'เ้าห าอฮีจูทฒิ ด์์ ย่ํ ๅ1กู

ร๊ ๓) า ขิฝ ตึุ๊ ๅ ๐๐ล่ํช้ํ เออธ รื าิยธ

ณุขถ้ํ . ~ ล่ํ ฮ๊ะ ๅเ้ด์์ล้ํ ณส์ โ์่ ~ออรู๊

ดําิ อุ๊ |ส๗ ร๊ฑ๐จุๅ "ฌาซ้ํทื ออรูไฌจ

าิาอ อ็ึฑฐี อยึดํา่งรูฉ่ําโ่ ต๋ ๐ ธําิณ ะซ้ รํ

ณ จ์ ป๊ึ ณุวู อ้้ว ปูื ๑11 .ปึ ตุฉธุ ร๊ ต๋ ฮิโ่ ซ้ํ รู้เาิ ผู้

ณุโ่จอาิ๐าิษั รค้ํ .1 .ย่ํชู้ออา ติ๋

ๅเ้บ์อฮืลิวฉ ฑะิอชื ถ้ํ1ท องีต่ โํอึถู สุภุส

กูยู เ่้ณู ๅ กู เ น้้ํ ช้ํ ใต๋ร ๐๐๐งูกน้ํ ม่ํฐิ

ๅ 06 ช้ํฟิจ ไูเ จ้้ ปิ ๓1 ๅฐล้ รํ ฝ๊่ฑ ชิๅ`

โ0ธู` ป ทืื ธิ ปึต่ํ าทาช๊- 6รรู๊า ต รุ๊

ถ่ าาิ . ฝีรู าิ ๐ ดู . ฑูต๋าาิธณุ

ะิจฉรู่เฑู้ .ใ . บํ0ปู ค้่ําโ ช่้ําน็ลุ้น็

ล้ํ4 .1 ~ใอาิ อ๊อะิซ้ํ ฮีงาชื อวโ่ วุ่~๐ด์์

ย้ํๅ 1 ฑาิธํ ซุ่ทแ ต๋าิอสโ่ ๅ ต่ ลํ ขิื ฟ ใ์

ๅฑูาิด์์ .ฑ๐ปื๐าิ า โิ่ ณ โู่จอย้ํต ปิื

ๅถใๅฐี ๅาิฑูซ้ําิฒ โิ่ จะิฒ สิู้ข จีน้ํถาิ

ชํ ช้ํ . ๅฮู ด์์ร็ร้สอย้ํ าิาิธํ จฒรู๊อร์

ๅฑู1ณ์ ขุน้ํสู้ฝ โั่ ๖๐จ เู้ฒ ธิํช้ํออาิปุ๊

ต๋ช้ํ ๅา ฑิ์ชู้ษัท เ้จู .จิต๋ย้ํน่ํภิปึปู้ สุด์์

ฮูทือ ฑด้อ ฑธิ ก์ูนย้ ใํ ๅ อด์์จูหาิธิ ซุ น ฑู

ๅจุ ฑู ถ้ํ'รต๋ ๅ0 สู้ ฑูยุ้ รู๊โ่ช้ํฑโ่ ~รี าิช้ํ

รุฉวีอาิโต๋ 'ท๐รอฌรุ ๅฑ๐ช้ํ ปุ๊ะ ล้ ฑํ ต๋

จ ธิ์ ๅซู ๐วูโด์์ ๅเ้ : ธํา โิ ซึ ซุ่อ ดําซู่ยูด์์ .น โ์่ซ้ํ

จาิ .าิ ๐ขู่รุธํ ซ้ํช้ํ ญูทท ฒโต๋ จ ๐วุฒสู้

ฑ ณีทาจจุ๊ธ รศูน่ํทจ ฑ รูู่ ว ต่ โํ่ โ่ อถ้ําิธ ป์ี

ร๊. ซ้ํ ๐ฑ ซ อาา $6โ่ ๅจา ฉิร่ํ ฝ่ญ ใิวัอิด์ ซ์ด์์

๖16 ต๋ณโ่าอซ์ล่ํ อธณุ วาิารุ๊าิ ต๋อโต๋า

๕๓ าช บ โิรู่๊ ท อื ฑ ฑ รู็จข์ จา- ธ์ ใ

จ0ด์์0าิษั า่ อโด์ โ์่ ฑู๐ด์์ได์์ ~ฮ จูะิ

าิ ๐ฑ^ษั ฑ ๐จุ โ๋ ๐ฑิ ต๋จ ๅฑล่ 1ํรู๊าอาิณุโ่

รู๊ รู๊าิจ ทุฑ โู่ ~วารู๊ๅ 1ทก111รู ด์์ต๋าท พุ

0 ย้ํแร สุ์์ร๊ ๐14 06ฐี ปิ ด์์ต่ํอ ฑ ต่ฑ์โ ใ่

ฒิกาิธโํ่ จาถ้ํห โึต๋โ่ . ศูนรู๊ธิ ฮาด๋ร๊

าิาิ แาขิ าิ ดุโ ไ่ด ว่็ฝี ซ๐าะิ จะว่ําิ ทเ ใ้

ๅด๊ อช้ํ ๅ ดําิโาซื ขู คู่่๐ฑู-1 จ แโ่ ย้ํ าิ รุ่

ย้ําโ ๅ อย้ํโ่ซ้ํ ธ.๐ธต๋าต่ เํ้อโ่า ๅ^ท ธ์ว บ้ึ

ๅ องีโ่ใณุ^ ฑะโดํ ๅ ๕๐ๅ `ฒิ ซ้ํโ่จ ๅฌาิ ร์

ๅ 'ณ ญ้าิ ต๋ . 00ฐิ ช้ําิบโิ่ ซุ ด่์ น์้ํฒ่ อฒ

1หุณู้ โ่ชู้นน่ํ ช้ ชํ้ํด์์โ่ ช็ล้ํ ฑรือณุช้ํ

ๅะิฒิอณุ๓๐ ๐ใ๐ง้จดํ ๅ กูรู โ่ในโ่ โ่ ดําิ

ด์ฐ์โ่ โย้ํ าิ ฑ๐ รูฒิสโ่ ชุด์์ ~ 0 ษ ฐัี ๖๐

ฑู ฮ รัดํ 1ใน่ําน วิู๊อต่ โํสุ่ ๒๐ช้ํอร์กั ฑซ้ํ

ฑธ์ส์์ ซุ่ ด์ โ์่ ดํ าิโ่จะิ ท นิจารย้ํถ้ํ ธ์. ต่ํ

ฑต๋ฑู๐ใช้ํร ต์๋ เ กุ้๊̂ ด์์ จ ๐ ร สู้่จณ เี โ้ ฑูาจ๊ ะิฎิ

รู๊าฃาต๋จวูา ต๋ฑูาช้ํธ ทส์์แท็ ด์์. จู?

ฑู” รื าิชธท์ ไดํช้ํ ต๋ร ฑูตุ ฉาซ้ํ .1~หือ

.าิช้ํช้ําิ ชู้แส์์ต๋ย้ํโ่ .1 ~รู๊าิ ๐จุรุ๊ธ์

วุ ด ฑํู ต่ํ ~ฌวู๐ รูฉโ่ งโณุฑธิโ่า ทืฑูฑ ๐๐

โ่ศูาิช้ํร~ บ วิ์ าิาิาิ ฉ่ําิกู ถ้ํ ฑา ๐ขู่ขู

~อา

ง ซุุ่อฑูจอส ฑอะขู . ฎ ศิ์ วยู่ร ชู้ซุธ์. )จู ~โ่โ่

๖

อทา๐าิ บึด์์จด์์ ~จาต๋ช้ํฑู ' าิๅ 1๐ๅอ

ย้ เํ้แล้ํ ๅทุ ๐ใค้ํ ฑูาต๋ 14 ฑูต่ ทํ ณซ้ํ ดํ ต๋ม่ํอฑิ ต๋ ๐ 11 ณ น่ํ

อย้ ชํ้ําิ รท ล้ํ งาิฃ่อจรู๊.ทึร วั .์า อิ อนิ ๅฑูถู ทูธู ถูฑ0ฮ ยูู่ส์์ขูฑ รู๊นูเ้น่ํ

'วู๊อฮูทต่าิน่ํ รู่๐๐าิ ต๋ต่ําิ๐ ๐ซ้ํ ธิ์ถ ณี~รสู้ฒ๕๓1๑ ชู้

ซ้ โํดํ ฑฉ่ ~ ณุถ้ําิอรชุด์์ รูอธํล่ํ จูเ้าน่ํ 0ฒิติโ

(1๑11๗ ฒิฌอะิ ๐ 11๑๐1อื ฌวูาต๋อ ถ้ระิ 1 ๐ฒิ

.จ ใู ~โ่ซ้ํา าซ้ ฑํิ ถ้ํ ย้ํฐฉีท -ช้ําิธทูวู

ย่ โํ่า ฑู๐ ~ 6 .ฒ ารู ซ่้ํะณีต๋จ น้ํธ .์๐ผู าถู

วุเ้ต๋วฟื'ฑ๐าิธ ซู่อต่ํถทตฺจู่ ' อวุฒน่ํณ

าิ บซ้ํ `ๅ ศํญหโ งู่ต๋ธิ11โ่ ฑูถ้ํ0ธู<ณ ปูื ถ้ํช้ํ

ารูฐ สูติ์าิ ธีถ้ํ ช้ํา าิรท์ อๅรูฑาโโ่ ธิ์รณูถ้ ซํื

รุ๊าิ ตุ๋ ถ่าฉัน้ํแธิ~ฑู ต๋รุรู ฟุต๋รซ้ํต๋ อต่ํ

ช้ํ ฉฌรือโ่ดํ ~พุฒิ บึๅ 10จฐี ต๋ อหวุ จ ฒิจ .ซุ ต่๋รุ

โ่าิแหิ ต๋ โอปื สูรู๊จูต๋ ณีฉา น้ํ าิาชู้ขาร โู่าิ

ชาใษั รีย้ําิธณ' ฉ ๅเ้ฒโดําขิ ร่ํ อ รู๊ ทตุจา

ดํฒิ ต่าิออโต๋ ขาโฐ์~รุ๊ ธุร ทฒต๋ ภู่ ~าฬิณเ้

พืาิชาท ๅณใช้ํช้ํะิ ต์สุขรรึ ต่ํ า ริ๊าด์์

เ้อเ้า ติ๋ยําิ ๅรู๊ะิว์ทๅ 'ย้ํต๋จ อเ้ ๅ รู๊ ธ์ ด์์ ถ้ รํุ๊

ะิก ฒิหาฑ ๐๐ ด์ น์่ํ .บูต๋ ๐ฑูซ้ํธู ทต๋โ่วูร
แย้ํวู๊11ธ่่ า ร้ฒ่ๅด์์ฑู ย่ํอๅจ ห็ิ นู๋า่าิ

ฒณุทธ ล้ํฮิต๋ ฑูต่ํ ญ์4 ฑด์์จ

ทต์เ้าิ ธณุต่ํธู ถาฟิเ้ซ้ํธ ารู ทณ์ถาิ ทร

ฑู ต๋าท ฑด์์ ๐ง้ณ โุอาิ.จาิสก าิต๋าิฉุ ๐ ๐ฐี ฑ ฮุๅรุ่

นฟ ตุ๋ าฑิฌ.ๅโ่าจ ไๅโ่ๅ'อ าิาิชู้ เ้อาโ่ ฑู๐ล้ํา

น่ําิาิ จาร็จย่ํ จฒนิย่ ณํ์ต๋รชื๖๐ช้ํ4

ช้ํ ช้ํ ๐วูย้ํปิ ฑี.ฑฝึ รู้ดําิาิฉิพา ธิ โํ่ อธโ่

อโๅ'อ า ฉุๅ”ต๋น พื ฑฒิ ๅ ฒ ใ่ต รุ๊ พื อโะด์์ ต๋ อดุ

ชืณ์จ อใ๐าิ า โิ่ขู่ อ ย้ ใํฑี รด์์ โ่าิด จํ ด์์

ส์์ทแๅรู ๅช้ํ ะาิฑูาาิษั ๅ ช้ํต์ขซ้ํ . ลุ๊หู่

' ขูาธาิ ๅฑูฑชุาอ่ํณวางื ณ์ฑู”แซุ่ ล้ํา ริูเ่้โ ซ่้ํ

ะิวูหโ่ธิธ์ซ โิ ส์ โ์่ณ1าเ้ฑู โ่ สู้ๅฑาขุาอาิชน์

ชต๋าปึ าาิโ่อป โิ่ ดําบิ ดทต๋ ฑ โ์่ สุ่ดําโ่ .จู . ซุ่ ล่ํ

าฮ สุ์ข์ ๅ 04โษัรุ้ ทต่ํ4 0โ / 11 .ฟือทฉ งุ้ร ร๊

อโ11 ๅ ด์์ขือฐิ อาิ า ริ็ชู้ อย่ํ าิชฒนึ แฑูาิฉจ

ช้ ซํ้ํ าเ้จ ๅ ค้ํฑ์ธ์ ดํา วิ ร์็ วุ ซ้ํซึ ฉ่าิด์์

รู่ต่ํ ๅ รุ๐ ง ฑู้ฒิบ ซ้ รํี ดๅว๊ธิ ร์ู . ๐๐วุรูฉโ่ ซ้ําิ

ๅ ออโแ 114โ่าโใน 1ึต ซ์้ํ๑ ๅ าวะเช้ํใสฝีแฑ ตูุ๊ม่ ใํ

ตๅว็รู๊ ถ้ํณ ซ์ุ่ด์์ ๅ”๐๐ซ้ํแส ฑฉะน้ํ ต๋จุต๋ย้ํ ณุ

ญ้อ อ รุ๊ า ดิํธูฒิจ อโ่าิ\ร็ งจ๊โ่ ต๋ณุ.าจ หั เ์้ณซ้ํฉิ

๐๐าิ๐วู4 .ๅรูฉุ ร๊ ซุ่อง โี่าธอ รต่ํ ๐11ร๊ ล้ํ ชู้ .1.

ปู้ ว รั์อ๊าิ ๅฑูๅ โ่ ฝ่า ชิ้ํ .ๅ รุก์ าช บํฉ โิ่~.ๅช้ํ จ๊ด์์

_ฑู๐ ล้ํฉาธ ร้.ณรโ่ฉ อุซ์๐จต๋ ลร ณู์แล้ํ ฉา

ขญูล้ํส อปู้ซ `วู้ดํ จาิรค /ือด์์ฑูตุ๊ 1 ๅ ร ด์์์ข

๐า นิู หู ซุ้โ่่ระิ ต่ โํ่อฑู ๅาิใอฌโ่ ณุต่ํ

าิาข ชู้ฑ 6์11 ฌฝีวงู๊ญู1 ล่ํา . ด์์เ้า'ธิ~ บิล่ํโ่

ณีาร .ท้าโาโ่ ช้ํ 0ร็ต่ รํ์พุณน้ํฉาเ้ ชู้

ซุ ต่๋ ย้ํร เ์้ฐ ชีู้ รึ ขุด์์จาร ซต์ซุ่โฆต่ํ ~าเ้ต๋้

ใน่ํ าิชาิท ชต๋ค่ํ ๐๐ทต ใ๋เ้ต๋ถ้ํ ต๋จ ฌต๋

ารโ่ อ ถ้อ ๅฑงิฑณ โู่ ๐๐ฐี เ้ฉ้า ต่ํ ช้ํ ล้ํ

ฑู๐งี ฑซ้ํเ้าิจวู ต๋ซ ~ธุรกู กาิ'~ ยู ธุ่์ ขธิ์ จัด์์รู

ฝ่าิ โ่ ต ไ๋ถ่าาิ จ ถ่ฑู ๐โธิ์อ ๅ”ธ์ออน ซืซือ. 0 ฝุ่ ซื ต์ ฟุ้
ใม่ํ าญ ซู เี้ขุ ด รํ์ต๋ อๅ ฮ ใูา -จาบ ล่ํ ด์์รธีร าฑ ่

ร6ล้ํ ~ ต๋โ่ แโต๋าาิ ฑ ต๋ะิ เ้ฒโ่1เ้ ด์์โ ทา หุ่าิยชปุ่ฑาิโฆอฒิ สุ่ญิอใ บเ้ ค่ําท ด์์จ โ่จบ๊ .วาจ สุ ช่ื

ด์์ซโ ร่โ 4่ซ ธ๐ด์์รู ท ดํ ขู่เ้สู้`าิ ต๋โโ ถ่า รู ต่ํ11

ต่ รํ์ขา ดํารญูทาิต๋จ ณ์ฆ์า 4โ่ ต๋ร์ อย้ํ ฉุร . 0 ซุ่

โดํา อก” จื 4โ“ ต๋ซ้ํท ฌาิต๋ใม่ํ อกื ๓14ฮิ ก ๐์๐ฉุ

. 1 ~ฌ~ถ้ํป์พุถึซ้ํ ซา~โ่ซุ ฑส์์รอ บค้ําน้ 1ํฒ
ิ 0ฑ '01 90 เ้ ๐ วิสจใช .จซ้ํโ่ ๓น็ต๋
ะด์์โ่ สุ ฉ ชุต รุุ๊ โ หุ โ่ ๐ รีหึ ต่ํญูๅ' 611๔อ ะิ ท็ วอล้ํเซ้ํฉ่ต่ํ '1๓๐ ~อ

ดํา ณูปิโนื ฒิหิ ฟุ้งืฬิ ซ้ํ ถาาิ

|

ญู ต๋ซ้ําิ ยู่วุ ขุาราะิโ่ ด์์โษั ร

๓หิง าิช้ํ ม่ํ ซ้ํฒ ช้ําฉณุอุ



โ่ต โ๋่อทิณก็ อ็ฒต๋ ๖๐ / กู ~ต่ํต่ํ าน่ํช้ ชํ้ํ อ็๐ วู ธ์ ล้ํ0ส์์ล่ํ าฒต่ําทซั

น่ํต๋ๅทนู โ้่ ต่ํฬ ปิืนอร๊น ๓1ะิ รึ ช้ โํ่ ถ้ํ ณีทส์ ส์์์อธิณ โุ่ว นั่ํ โ่ค่ หํ่

ต้สู่ต่ํ ต่ํต่ํ าิสต่ํ ฝุ่ ธุ ปู้ซ้ํ สู่ย่ํ าิต่อุฑ๊ด์์ โ่ งั ปู้ซด์์_
ารู ชู๊เ้้า่ธ ซ์้ํ แย้ํ๐ ๐๐โ่ พเ้ ~ ซูฮิฒอ ต๋0ญู ด์์ต๋อ โ่ ธําห ยุ้ 1ํ ั ต่ํา

ๅท๐ฒอจ ฑูต่ําเ้จจ์ ~ รุ้น้ํยุใ่น่ํ~ฌอ ช้ําิน้ํ ๖๐1฿ าิเ้ณุรูอย้ํ ฝืน้ํ

๐ญ้า นิ ร็ู ท&ห ม่ํม่ําิชน้ํ ณุ ต๋สู่ 14ชี ~ารู๊ อู กดูรู ยุ๊โ่๓๐จูทู ๐ด์์ล่ํะช้ํ

น้ํ~รุ๊ช้ํฑต๋ ~ย้ํอณุร๊ ใน่ํ ' ฑูต ช๋ี ~โ โ่่าฑธ์ย่ํๅซฉซู.ะ โิ่ฉ่ํโ่ าะโ่

ช้ ชํ้ําิ ๐1๔ ฒ ณ์ ฑฉน้ําิา จิี น้ํซุ่ ว สัู ต่๋น่ําิสโ่ ช้ เํ โ้่ งค่ํ

า ธิิซช้ํต่อ ช้ํล่ําิ าด์์ . ดู ~โ่ต๋ฒนู๋~ ต๋าขิซ้ โํ่ต๋อ ถีช้ํฑู ๅณซูด์ โ์่ด์์โษั หรุ

ข มุ่ํารใธําิ ต๋รโ่ฑต๋ซูๅ ฑฑา ' ณุรูถ้ํ พื / โ่ โ่าฑฑส์์ต่ โํ่ ๅโ่

โ่งัญิหู ขุ้ด์์ ฟุต่ํ ณใาโ่ อล่ํ ฑ์อตเ ร้ โี่ ทต่ ัย้ํธ โิ่ ~ 'ทจ.ซู . ช้ )ํ6 ~

ฝืน่ํ รุ ว่ํล่ํ ๐๐ช้ํา นิ้ํะ ท๐ ต่ คํ์รุซ่้ํค้ํด์์ าิฑ ปู้ซ้ํ 1ต่ําิ ~

ซ้ํรุ๊อฑู ฑูต่ นํ้ํด์์ าซด์ ด์๋ รุ๊อุ๊ะิ าิช็ด์ จ์๊ ตต่ ฟุ ต้่ค้ํฑ์ใธิ รู๊ฑฑน้ํ
ต๋าโ่ ๐าณส ๒๕ฑต๋ าิฝ่ ช้ํ ~ ่น้ําซ้ํ 066โ่ อะิาิาิต๋0 กิ ดํต่ํ

ศูถูซ รูุ วฑด์์ต ว๋ ดู์์ร ซููะิด์์ต๊ะิส์ โ์ ฎิ06ะณี ~รุ ยู๊ ตุ่๊ า ดิ์์ฑ์ซฐีด์์ ๐๐ ล่ํ

าิรุ้ ๅ รูซ้ อํึ . ราิทต่ ขอ ?๐ ๐ ฑู _ ช้ํ ช้ํ ฑ0ป ยี้ํ ปี1ผ่ฐีต่ํซ้ํ โ่ไโ่

ยู ซุ่นต่ โํ่รู๊ ต๋ธโ่ฑต๋ย้ํฑหู้ถ้ํณ ธูิ์ ญิสุะิฟิเ้ .โ่ต๋วู อ๊ ร๊ถ้ํ อธิ า ธิีว ยี่ํชู้

อูล่ํ๓๐ าิต่ํทต์ ๅาิ๐ออนษ ตุ๋ช้ํ รู๊ย่ํหุ้ ๅน่ นํ้ํ ~า ~ซู~ ซ้ํ ~ หาร ~ จะ อู

ฒ โิ่ ๐เ โ้ 1่ฉพุ เ้ค็ญูาิธ์ .1 ~ทส์์จฒน้ํฑู สรฑ /์~ ๐ ~ต่ํโ่~ 1ญ ซ์้ํซ้ํ ต๋.ด์์ใเ้ฑ๓โ่ ๅต๋

อเ้ย้ํทวุ ทต์ญูดล้ํ ทต๋ย้ํอ ณ์ตจิอ 1 สูต ฑ๋ ตู๋อ้า โิ่ าฉอาซ้ํา ชิ็ค่ํธ์

ด์์สโ่ ~ฒฑูซ้ํฝุ่ฑู ต๋ ฉิฑูฌ โ่ร จ็ฉ ฑูตโ่ ~ าช้ํฑล้ํ น้ําิๅาิ ณั/๐ต่ เํโ้ะิ

ทยู่ต๋าิ ทต๋ ย สูุ ถ่้ํ ทภ์ฑช้ํม่ํทต๋อู1 ด์ โ์่ ~ วู๊ะจ เพ้ ตุ น๋ ฑิต่ํ ณใณู หึ 61๓

ทต๋สูรู รู๊อโโ่ ทฐิขอช้ํโ่แ ทต์ต่ ตํุแชท ทจถ่ ฑม่ํต่/ ฑ ณ์ ช์ ฮู จณุณูขอ ซู

เ้ต่อหิ ต๋า ~ ม่ําาิย้ํ า ชิ้ํ๐ ๐ถ้ํะฝื เ้๐เ้ฌ ๗๐า ฑิพุส์ เ์้ เ้๒ ๑๗ช้ํ ยู่ณุ

ธอชู้ฑูตุ๊ ๅซ0ซ้ํ ต่ําโ่าิ าิช้ําิญ้ญ่ ปื0าิร๊ า ฐิี สู้รํท าิ

จ าง้าโ ใ่ ม่ํ โ ซ่้ํ1 ~ ๐ ฑู ตึ ล่ํ ~>รู ~ ๓ไอท . ช้ํต๋ น่ํะโ่ ซ้ํ ฒน้ํ า หุ ฑิ กหาิ
าฑิสาิ ๅ ตึต์าเ โ้าจ ท4 ~ถีท ต์ จ๊ย้ํ าฒน่ํ้ าฉัาิ ช๊ ั า ชิ๊ า ่

ถูทนโ่า ฑิโ่อ ~ ทาิชยรู๊ช้ํสูต๊อ 1๊ะิ ต๋อธุ์ธๅต๋ด์ ส์์์1โ่ จะิส์ด์์์ถ ๅ ต่ําิดํ ปึ ๐๐โ ณน้ํ ๅด์์ว อ๊ะย้ํ ` หุ้น่ ซํ้ํบิ วู๊ณสู่

บต๋ต่ํร็ วัฒเ้ฝุ่ ๖๐ฟิาิาิ ช้ํ0ท าต๋ย้ เํ้ต่ํ ~ป ย๋้ํฟูาหุ ช่้ําิ าซ้ํ ณ ณ์ี

๒ณ ขุ โุ่รู ๐เ้ช้ํ .1. นธิ์~ทือ่ํแ อูล้ํ ณฑรู้ติส ซอถ้ําิออ ๅ จ๐นู โ้่ ดําน้ํ

~ณุธ์ ล่ํ าิตอย้ํฉซู~ ร ภูิ เ้อขฑ์วู 4้ณูฑฌ รู๊าิช้ํย โิ่ ฑ โ์่ธิฑ์ าิอ็ด์์ ~สทฉืด๋

ณุ ว็๐ทะโ่ช้ ซํ้ําจรนู้ ด ซุ๋ซ่้ํฮิ ล่ํๅน็ รซ้ํ ธิ์ ทื ต่ําด์์ ๖0 ร ซ้้ํา อิ ณ๊ ต์่ํฉิ

ฑูต๋าโ่ บ0สู้. ๅ สุ่ม่ํ ๐๐าิญะน้ํใฑู ทู้~ฑู ฑ โู่ารูฒ ว ตั๋ซ้ํโ่ ซ้ําิร่ ดํ์ โ์

ทต่ํช้ํธาิฒ๕๐โ่งีฉอเ้น่ .ํๅเ้ ~ณุฉ ะิส ๅว ตั๋ทสู ข้ิาโ่ ซ้ํยู่ ฮ ดู๋ณ ฒ์น้ํ

าทรู ซาศิะ ฑต ฑ๋์จะิเ้ต ว๋ัฒ ๐ด้ฑูถ้ํ ทต๋ วุว ตั๋าิย้ํา โิ่ โ่ด เู้ต๋น้ รํ ม๊่ํ ๅา 4ิ

สูช้ยูจุ่๊อถ ณุณาย่ําโ่ ทต ด๋์ น์้ํ_ หู น้้ํ ฌช้ําโ่ อรูนืา ธิ์ อญ ดิําโ่ะ ๅ ต์ต่ํย่ํ

ฑู ต๋ซู ต่๋น่ํ ๐๐ธ๐๐โ่41ใ ๅ ๐ติ์ตูด์์ ทต๋ .1~1ฮ ยุ้ํ ท์า กิัฑ เู้าิา จต๋ด์์ใธ ต์่ํ 1๐

๐ช้ํ เข้ม่ 4ํ 0&ซ ซู้ โํ่ ชูญู้ดําเ ใ้ธ์ จ่ ม่ นํ ฑ์ู ๅ1๓ฑด์ เ์้น่ํรู ย่ํช้ํ

ฑูช้ หํุ ธ้์ . นู ซ้้ํะใช ซ้ ธํ นู้ํ ท ซ้ํ ช้ ปํู้ ท ส์์จค้ํ ช้ํ . บู๊ะิ . อ ~ชู้ ~นา จิ โ์่ ด์ แ์

วู๊ะิซู ต่ เ๋้ซ้ํณสู้ ณูร า โิ่ รู๊าิช ดุําโ่ ช้ํ ธ ก์ู๊ .ช้ํ ~ เ้น์โ่ ธ์ เ จ้ฑ๊ าทๅจ๊ณุฑ นู้ํ

ต ฑู๋๐1ท า เิ้ฒฑูตื .1 .ฑ ต๋ทต โ่่ ๅจซ้ํต๋ ช้ํณจ ๅ ด์์ซ้ํ0 ทต โ๋่ 1 6 รุ้

น้ํ11 ~ถ้ํ ต่ําซ้ํ ~ วุ ณูอย โ์่ ๐ส์เ้นสุข ๐ด้ 0 ฑ ษี . ๐ .ฑ์.ฑู๐ฑู
้ จั / / า กํ าิ ฑ _น่ําิ ช้ํ ช่ คื

ญญเ ต้๋ณูออ อย่ํอน้ํ .าิช้ํอ ๐1 ๓ะิ ตชฮูม่ ใํต๋ ๅข๐รโ่าสย้ โํ่ ฝึสู่

าต่ํฑต๋ณ ๅาต่ํต์ฮฑูต๋ล้ํ ~ าด์์จะ ทิต่ํ าจะ รูซ้ําหุ่ธิ าิช้ํา่ รู ฑ ถ้ํ เ้อคู่ ๅ
าซ้ําิดํจด์์กู๊ ะฒญิฑู ิ ๖เ้ า อร ดุ์์ พืชขกัเ้จณุฒ า สิ ยุ้ํสู ต๋0ขู

ล โู่หู เ่้าโ่ ดําิช้ํ โ่าน้ํจต๋า ตุ้ร บัึน่ํ ๅซ้ํ ๐๐ร๊ ซ้ํ ธําโ่ฑซ้ํา โิ่ธิ 0ณฑิตี

/ฌรฑจต ฐ๋ล้ํ ใน่ํ จช้ํชี าิญเ โ้ ซ่้ํ ช้ําน็ต์ข น้ํจ . ชู้ ๐ชืณ โู่ ล้ํ
ฒิ ส์ น์า ณีทาชฌช้ํทช้ํ ช้ําิ ทสุ่ ิท ฑู๐๐หึฮร๊ ซ ร์ุ๊ช้ํสโ่ ๖๐ั ฒ

ถูฑ ยูุ่ต่ํ ปู้ณูขอ ทดํซ้ํ ทศํฌร้ ต ฑู๋ ตฒ ทิือุณุ๊โ่รู๊ ถ้ํช้ ใํ ช้ํก

รุ เ๊้ถ 1ูถ~รุ๊ ณ ร์ู ทน โ์่ฮอ่ํ ๖๐ซ้ํด์์ ๅ๖๐ ฑู๐ด์์ ณุาต๋ย้ํญู ซ้ ตํ่ํ ช้ํช้ํ ด์์

า่ต๋าโร๊ ~ ดําิช้ําิ รู๊ รื ฑู๐ญูดําสู จาฉ่ .๐ตุ ฑูตอรุถ่ร โ่อ๐ ๐โ่๐า ย้ํ อเ้ 0 ด์์ช้ําิ

๖๐ ๐ร็ฑ รู็ฑูถ้ํ าิฑ์โ่ ฉ รืุ๊อ็0 ธิถ์้ํ าว็ฝ รั็ ส์ ป์ี ย้ํ 0ลุซ้ื้ รู๊ซ้ํ0



รุด๊์์ ต่ํสุ่ชืถ้ําโ่ ซูฉต ฑู๋ตซต์ฑู ซ้ําิ ~ ฐบึ ~วู้~ ทส์ น์้ํ า ชิ้ํ16 .๒๐ฑ เ้

กู่ณูฑูรุ๊ะิธ 4 ล้ํ ๅณ โุ่ณุช้ 1ําลูโ่

ดําิจูโ่ณูาตู โ่ ~1 ~ซ้ํอต่ําิด๋ ย ดิ์์

ต่ คํ์จฬ ซิ้ํจัช้ ซํ้ํธาต ต่่ํชฌ
ฒิต๋ ย่ํต่ํซ้ําต๋ณ๑ฒธ รู๊ะิร

าิ1จ้าิ จต๋าโ่?จว่ โํ่๐ธ นู้ํา ฐ่าิฒณเฮ๊ะิ

ชู้~ป์ตู่อู ก๊ึาร ถณิน าิโ่หว่ํ จ้ 1๐ ซ้ํถ่

ต่ํ๐ร ฒูิกธ์ในว เ์้ฑธิณ์แท4ณะิ ฌซ้ํ

ซุ่ล่ําิฒ ธิ์ .1 . าิด์์ ณั ใ๐อู๊ หุ้ฑ๐โ่ต่ํ

ฑูซ้ํ ~ ณีฌต๋ฟ ริู๊ า ด หํี ฑู๐สู่ท รู๓ ๅ ล่ํา

บาท เน้เ้รทดํณรอโ่ ปืนือ~ซุ่อถ ฑูถ้ํช้ เํ้ต๋

ยู่ณุญู~ 8 . ช้ํถ้ํ ๖๐ถ้ํฉญิรู้ทิช1 ณ รู็

0ฮ้ท๐าใรุฮราด์์โ่าเ้โณต ร๋ ฉ้ ณุชื๔๐หิ ต๋

เ้าิง ถ้้ํ ทต๋ณร้อ่ํ จาด์์ต๋าฑ~ฑ โ่ช้ํ

~ ญูธุ ร์ูอธิ ณส์์ทต๋ย้ํโ่ะ อนถ้ํณเข้ธิถ์ าริ

ย้ํต่ํ ๅถ้ํา โิ่ ณี๐ต อ์่ํฒิธ ธิ์ สาิ ด์์

๐ฒต๋ ต ว๋์รู ๅโ่ช้ สํู่าเ้ฮโ่ ๐ธิณ โู่๐๐ช้ําิ

ชุฝืน้ ณขู่ฉ อถ้ํต่ํ ~ ส ตู๋าิ ~

เ้หูอโ่ ขุนโ่~ฒ โ่ต ห๋ิ อช้ํณุ๐ศุฮะิ าิต๋ตุอ

ย่ํ ต ช้ํ สูต :ฒ 00ฒิ รุ๊ย้ําฒ

.๓~4 .อสเ้โ่ เ้อ่ํติ์ 0อฒิทาิต๋ ~

- ช้ํ ~ ต๋ ~จะ โิ่ ต่ําท ๐๐ ท ตู๋ “ _
. ๓. ฉ -ปืนู 1้1สู้ฉ ออฒิฝึส์์โต ลุ๊๊ไร๊อุ๊ท

~๓ ~ฒิจฉ ทน จ ๐๐ฒิ ทด์์ฌโ่/

~ ด์์~ แ ~ฑูตใช้ํ น้ํ รู๊ะิฒิเ้ล้ํ 00ฒิ ร ฐู์จ

~ ๓ ~น์ ~ จ นั่ํะิ ฌหร๊ะ หิิ ๐๐ฒิ าณุญู /

.๓. ล้ํ ชู้๐อซ้ํฑเ้าิ ๐๐ช้ํโ่ซ้ํต่ํท

~ ด์์ ~ ง่า่ล้ ปํู ซ้้ํา อต้ ปู้ซ้ํ
~ าิ ~ ต๋ .น่ อํู๋ 0อร่ํโ รุ่่ซ้ํ . ร ฑุ ถู้ํ น้ํ ากู๊

ทฑูต๋ะิน้ําิ ด์์๐1 ะิซ ดิํน้ํ รุ๊ะดาิช้ํช้ํ

า ดิ์์จะิ ช้ โํ่ด สํู่อษั ซ้ํ จ๊ กู๊ ส์์ท ัฒ

ฆ โ่ ฆจึจธิ .์ร์ม์ต๋ฮโ่ ฮะ โิ่โ่ ร๊ะิส์์

ปืน่ํโ่ฉ นิ่ํะิ ๐ด้ถโ ต่่ ช้ ฑํิต ใฒา อิ่ํโ่ง

ซ้ํดําทง ๐๐1โ่ . ฑเ้~จฐี ~ อช้ําิ นย่ํ

ี ยี้ําอ จงี ย่ โํ่ หือา ฑาตุ -ทล้ํ01 06

14ณู.ถ้ํ ทะิอ่ํ ณ ถุ่าิรด์ ใ์ธ์ฒิ~ ๐๐ต่ํ

โ่ออ่ํ ดํา๐ซ้ํ อู๊ ช้ํ ช้ําิต ฮ๋ี~ะิ~หู้อร ซูฒ

เ ฑู้ย่ํ ฑู1ช้ํ ธิ จ์ู่ งฑูต๋อ่ํ ถ รุุ๊ะิณ ปูึ .ฑูถ้ํอน่ํ

10 ต่ํน้ อํู๊ย้ํซ ทต่ํฝื น่ํช้ํ ต่ํ
ช้ํ0ร๊าิอ๊าิยู ร่๊ ดําิ๓` รู๊ .จางขัูสุ่ย้ํซ้ํ

ิั ่ าิ จท ` ฑิต วิ จ๊าณ1๓ ั

ปู้ซ ดู์์ ฉ่ําฑิต๋ซูะิง๊อว่ําเิ้ส์์จ ช์้ ณํย้ํ . ~

'ั โ่นา เ้นย้ํ หนั / ณุ~ร ฑีูต๋ ต๋สุช้ําิ พ ตุ๋

นู้โ่ _ / -
ด์ ป์ึคูเ้นระิ6 ฑูต๋ๅถ้ ทํฑู ซุ่๐ .คําอชู ทต๋โ่

ฉิณูณู มู่เ้ ~ฮี ~ ล้ํซ้ ดํ์ , อู๊ ๅหซต ซุ๋าปู้

ว่ํ ซ้ํ01 ๐๐ฒิ านบึดํ โ่คุ้ม็*ณูปู้ธ์ทสึ ~ 11ฑ์ต ใ่ธ๓๗1ะวิู๊าิ

ฟิ01 .ฐี .ฑเ้าอ ซู่โออิ ฉิอิ ทญ่ฒน่ํ 1 ะิ้

~ ศู สุ้่๓ฑู จิณุ ธ เู้๐เ้ฑิต ศําณุ ฑูสูญ ดู์์ ~

าิ 01 าิ ญู าิต ฟุ๋ฝั หิ ~ 8 .โ รู่๊ ใชต่ ซํ้ํ .

~ รูค่ เํ้ติ์ทต๋าิต น๋็ทรูด์์ ~ ฃ่ซ้ํด์์ศู

ฑูต๋สู่ต ต๋่ํ รู้จถ้ํฒ โิ่ ช ดุ์์ ~ ๗๐ย่ โํ่รู

ฒิอา าิช้ํจ้

` บ๊ช้ําต่ํรท์ ส์์น้ํรู ซ้ําิ .ท๐โ่ว๊อ ต๋ฑิต ดุ

นิ๐ช้ําิ ษ ฑัู ๓11 4ต่ํ

าิดํฬิ

ฑู๐ส์ ธ์ุ์ธา โิ่ ชุด์ ร์ รูู - หู่โ ง่้ โ่ซ้าิ

ฐ ป์ุ้น้ําิย์ไ \ เ โ้่ด๋าิบิ ดํา .ิฑ0อญูด์ /์

๓๓๐๐ .ธ.5๓๖ า ริ โู่๐/ฐต๋าเ้ . ฑูตโ่ โ่พุ

อซูะ โิ่ ต่ํอิ ' ด์์ขูฐิ ฑูต่ํ าิต่ําิชื

โ่ ณ ตฺฑชี~- ซ้ํ๐1
๐๐ .ธ.1 ั ๐. นฒิซ้ําก ท๐ ิ ฒ

โ่ต๋อโ่ส์์ท๐1ฑ อถา จิถ้ํ ช้ํม่ํ

/

ณรู๊าโ่ ~ ฑิต าิด์ โ์ช้ํณ์ะ ดิิ ร์ ซู้ โํ่ .อฐี รุ้

ซ้ํฐช้ํช้ํซต๋ย่ํ ~ณ ทธําิช โิ่ ร61

.จด์์ โ่ดบินึฒ ฝิ้ะ โิ่ า ฑิูอ้าิ ~ 0าิ ด์์ร

ถ141๐โ่อโเ้ ~ฌย้ํ ฑูต่ํ ด่น้ําิช้ํซด์รู

ฌ. าิ ทซ้ํฑ01ฑู ต๋หิอา .

_ ทาิเ ฑู้ฑูต ใ๋บิ ว๊อซ้ํต์ปื . พื 61 อยู

ฑซ้ํม่ํ.ฑณุ1๐ย้ํ ณุ&าน็ ต ธ๋ิ์๐ช ฉู _

ช ดุ์์ ชู ใ้ดําิ ช้ําธิ 0โ่~บุ๊ ` ถ้ํฒน .

ล้ํต๋ .ท๐ซ้ําท ขอ

ศูน้ํล่ําิต๋ าิดุล่ํ ส~าิาิ

น่ําาิชต๋ ต่ํศําฒธิ์ _น ~ฉ ๐ .าิ .ฑตู จุ

รู๊ ร๊ ฑู๐ซูด์์ต๋าิทถ่ณส์์รู๊ กูนส์์โ่ดูโ่
ฝ้ฮืฉีรู ฉ๊ือโ่ ฌ ผีเต้่ํ ั น์รรู๊อธิร์ ยู้ใํ

า หนา วฮอร เู้๐ฮ จูุ๊ ชูฟือฑูต๋ข ทฐ์สุย้ํหู้

าฑูธท์ รูต่ํ ต่ําโ่ าฒ ต่่ํ4 . ต่ํ รทณุฌอ

โ่ณีจ ๅ อฑ ตู ว๋่ํ พี ทา่าิฌฟุฌหิ ม่ํ ณ์ถว๋จ๊

น้ําิ ช้ํโ่ อย้ํธูน้ํ น็ต ป๋ืนํ 10ต่ํา่ปุ๊

รู๊ะิท๐ซ้ํนๅบอก น้ ซํ้ ชํ้ํ ม่ํช้ําิฆ์

อาิ โ่ดํษ์1ซูท์ 1ะิร่ 1ํศ เู โ้่ๅท๐ถึณุะิข ต เ๋้

ช้ํ ต์ ซ้ํส์์ล่ํ ฑ๐ซ้ํหากย ขู รู๊อธิฑ โู่ปี๐

ฑูตุ ต๊่ํ ธิ์ ทื า ริ์ ฝ้ต่ โํ่ ทอู๋า ถู ทรู0ฮิ

ซ้ํณุ ด ซํิ ทิ .1 ~ จง๊ อ๊ต่ํ ถโุ่๐1ส์์จ๐รุ่น

าจๅญิ ๅซ๐ธิ์๐๐โ่ฒิใ าิช้ําิดําโ่ ๅพ ตุ น๋๊

อ๊ะิสฑูต็ า ย้ํฑ โู เ่้ า ณิุด์์ ท ต่ํช้ํ 1๐

ถุเ้ณู ริน้ํ~ปื๐ฑฐาจ าซุ รู่๊ เ้.11ฑ โ์ฉ14

ช้ํโ่ าิช้ํ พื ล่ํา ติ่ พํืา จิ่าิฬ โิ่ฟิ

๗ ด์รู๊ะิธ ช้ํสู ๓จฑูต่ ฑํู ฑูถ้ําฑ โู่

น ๐ิช้ําฌะิ ร๊าชรู ค้้ํ ณรู๊ม่ํ ๅณ
ไ ~ /

ณ ฏีีใน้ํ ซ ฑููตู ั

๓๒ล้ํฑ ติ๋ยํปู้ซ้ํ0ธ์ทน้ํฐ ๐ฑูต๋ ตซ้ํ

ซช้ํอช้ โํ่ ณุณุทรอ ฌน้ํอ บงึั /

ดําท . 1ซ้ํรู๊ะิ ขูด์์ญู จสิทร แุเ้า ฝ ตึู เ้้

ฑิทขกี~ขเ้าว เิ้ซ้ํฮณช้ํ าิช้ํ าทฌโ่

ช้ํะิ ๐ะิ รุ๊ ถ้ํณ ซู้ํโ่ฒิซ้ํซ้ํ

พื ฑ ธูิ ฒ โิ่ใดล้ํ ซ้ํ01จุ๊ ต รู๋ โ๊่4 .จาก ตี

ส์์จองัฑู๐๐ ฉ ยี่ํฐาิจ์น้ําิ จฌโ่ ฐ ยี้ํ.

าิ.อ ว๊็ ส์์จ 12ะ ทิ๐๐หัว่ํฌฆโ่ ซ้ําน่ําท
ท ฑ ศึ /ศุ /

ลทข รแฑีะ าิอาทฬิ โ่ ~ เ้ - รู๊ะิาน่ํ
าิ จ๊ทจ โ่ .ร~ ฝ โู ธ่ิ์ส ท็ ~บูณูซ้ํ

ญูด์์ น้ํ ~เ้พ ตุ๋ซ้ํ ~ บู ~เ้เ้ ย้ํ . เ้ ~ ฝุ่ซ้ํ

าิ~ด์์ .เ้สุ่ มิ~ทซึฒ ใ่จ้าิ ~าิ~หน๊ส์์ซ~ถ้ํ

/ -
/

ๅ -หรธิ 1์ว็ ~ ปู้ ~ย่ํ าิ~ส์์โ่ ~ ถ้ํต่ํ~าิ

~จู~โ่ .ร- านฌ ๅโ่ ห 1ูะ ดิ์์ ~ ๐๐3 ฑู๐ส ตู๋

ต 1๋โ่ เ้หุ้าิช้ํ .ปือโ่ ช้ํฉุาิ ต โ๋่ซ้ํฉจุอ๊่ํ ฒช้ํชูอะ ~ ธ ชุื าิด์์ต รุ๋๊ะิ รฑูตฺซ้ํะ



าิ ๅาิอถ้ํต่ ภู โ่่ฒ ิ หิต่ํ า ติ๋

าิาิร์ ว ดั์์ร๊ะิ .
หุ้ อธ ๖ ีฒิ รุ่ณุ ซ้ํ ฑู . าิน้ํา

ค้ํช้ํอสู้ส์์ โ โ่ย้ํ สู โ่ จ่.ๅต๋น้ํผั

ตชุ้ํรก์ ทส์์ อ๊ต่ํ ล่ํ ซ้ํ̀อ้ พึต่ํสู้ ม่ํ

เ ณ้าถ~ถ ฑูิซ้ ฑํ์ อาิช0 เ้ง้ร โู่จาิฮั ช จูึช้ํ

ปู้ฉช้ําโ่ พื ทาิชาช้ํปู้อย้ํา ทต่ นํ้ํ

0ารธ์~ซู~ ถ้ํ าต๋ณู ค่ําอศู

เ้นผ ยัู่ระิ พื ฑ รู็ไะิ ฒนู้ฬิ ณุๅซ ๗4

โ่ ธ์น้ํณุฒ๓๖๗ ท&หิแรุ๊อถฑูน

โ่ดําโ่ฒฝึก ต๋น้ํซด์ โ์่ ๅจิสทต๋อ น้ํ

าิจ ากช้ํ๐ ฮ หูิ ดุฒต๋าท ~ ธ รุู๊ รหอฉั

จาิ ๅ .ซู่. ซุ่ช้ําล่ํ ๅ .ธ.รุ๊าม่ํว้ทฑูต๋ฑูฌดําอ ๓เ้ถ้ํฮู ซ้ํ ซ้ํ4 รุณ ฐูิท ~ย่ํ

~ร~าิ ด์์น ซีุ่อ ~ร. อ ราิ _ร.ซ ตุ๋ณฑ ๐ท
ต่ําิอ่ํ ช้ ใํร ล์้ําิาะิ ยู่อ่ําทบคึ้ํล่ํ .เ้ฑด์์

ฌโง่ฒั ๅ$~ ต๋ซ้ํ ช้ํณ นู้ํรุช้ําิอ่ํก

ง๊าิชโ่ซ้ํ ๅ .จ.จูย้ํ ๅโอณุะ โิ่ าิด์์ฑ ฐ์ี

นธหุ้ ต๋ฑฑ ด์์์ ป ดิู~ เ้ ~ ล้ํม่ํโ่ วุ ~ปู้~กช้ํ

0ต่ํ ส ตู๋าโ่ใณูช ดุ์์สาดําิ . ณีฌ ณู

ซู่จ๊ช้ ชํ้ํ ท้ ต์ซ้ํ ฑซต่ํร็ๅ๐ท๐ธ ตู น๋้ํธ

ทต๋ฒิน&ชู รู๊ฑูซู ๅ ฉฑ แโ่ ซ้ํขู

1ะิณโ่ ๅ รู ต๊๋า ชิุด์์ต่ํโ่ ~1 .บึโ เ่เ้้ อท ฑูาิ

รูศ์ฮว๊ะิซ้ํ ต่าิช้ํ -ด์์ ตชาฝ นื่ํโ่ด๋

ย้ เํ้อฑฐู .ี1 ~จ1 ถ้ํถ้ํ า ชิ้ํ โย้ําิจช้ํ ล้ําิ

ๅ ต็ต๋ฑรัๅฑต ฑ๋ิผัฮ๊จ ๐็ฑส์ โ์่ ต่ํอแสุ่

สูร ร์ ~ั ฉาฒธฉืร่ํโ่ ต ย๋้ํอทรี. ปิย ฏ์ิ ๅขุด์์

ท ด์์ฒ เ่้าาิ าิต่ํ เ้ล้ํ ต่ําฮู .รู1ป็ สถาฒ่

ร่ําิน น์่ํย่ .ํ1ฝืน่ํ ๅ ฟ ตุ๋น้ํ ๅ ธิ์ต๋ดู
/

ช้ํ จะิซ้ โํ่ ด๋ฌดําิฟีร .์ ถ้ํ.โ่ต๋ะิซ ธ

.ส ตู ย๋้ํนเนโด๊ ร๊ .1 ~ ฒิน้ ธํิ์ ฒิช ศูว่ํ อู๊
๗1 0ะิ่ ท4 ยุ่ บ .ื 1 ะิ ซ1

ฑู๐ อุ๊ะิด์์ฮ ธูิ์หิล์ส์ ข์ุ่ ดําน ล๊่ วํู้ซ้ํ

สใเ้ าข ซููฑูธุ์ฮชโ ฒ ศิิษธิ์~ ชู้ ~กู๊ต๋าษุ ชูฮ๊

ณ ช์็ ร้ อต่ํสุ ๅรุณ ษั ฑูตาต่ําริท4

ต่ํช้ํ ๅฌฉ่ฑลุ๊ช้ํ วู้ท๊าซ้ํฉ ร่าิ

าน็ต ล็้ํ ทณีต่ํ ๅ ซ้ํ

ช้ํต์ ด์์ น้ํช้ํ ~า~รู๊า ชูข้ิต่ ธํิ

๐ซ์ ต่ํานื ค้ํ าิจด์์ จ นี่ํผั ฮือท

๐1ณู าิาิโ่สุ่ช้ โํ่าท าิ อณู ขุณุ ออช้ํช์

ทะิจุ๊า .ิๅ 0สู่ 1ฑค้ํา ริู๊กุ้าิ ช้ํ ส์์ ๅถ้ํ

สุด์์น้ํ 04บิด์์ โ่ ทะิน้ํ าิ น ซูาิ

ๅฑ๐ฮ วู้๊ 11ล่ํ ซ้ําิชอณ โุ่

ซ้ํ ท หู้ฑอัน่ ธํ ต์่ํษัๅโ่ าิด์์หุผู้ เ้

11ฒ.ๅอูณูิ ร๊ ชูอฑูตาฮูย่ํ ทฉ่

ถ้ํหรุ 4๊ .ฐีต่ตฺ1ฝีโ่ ฌโ่ะ ริก์ ญ โ่่ทถ้ําิ ช้ํ ต่ํสูจ้ตุ๊.1 . ลุ้าิชโ่ ย้ํ ๅ .ถ้ํ

อู จ้ ๅโ่ต่ํ าิด์์ย่ํ.1ดูด์์โ่ฑ์ ต๋ฝื

าิบซ้ํ ฑต์ ฑ์ฮุย่ํ ม่วํู้ต่ํ .1~ ฒิ ฑูห
โ่ ด์์ ส์์จะ ขิุ่ตื ซูจษุ รุ๊าิต๋สู่นูฑ าิ ๐

ต โ๋่ . 1าิฒิชู้ ต่ํฑสฒ ร่้อ่ํค ต็๋ฐ โ์่ฬิ

ซ้ํต่ํช้ํณุส์์ ฑ ฉ่สู้หิ นู~ อูทูซด์์ 1

าิ ช้ํชูซุ้่ ว ติ๋าิ ช้ํช้ํ ~ ธิ์ทโ่ถ้ํ ๅฑโ่ฒ ณู

โ ซ่ท์ จะ ซิุ่น้ํรู จอ. ฐีค้ํฒิบิ ร์ ซูฟั าิจด์

ธุ ช์ู้ ๐ธย์ ต่ํานู1ญต่ํด์์ ๓โ่ หู้ชช สุ์์

.ธุรูฒ 1ซุท ส์ ด์์์ จงัฒล้ํชู ต่ํฒต๋าฮ ชู้

ทดําเ โ้่ 1เ น้้ํณุล่ํ าิด์์อณุธํ ยู เ่ โ้ดํถณาจ์
ช่

ลูชทะิณโ่ๅ .รุ~วรุ สุ่่ณุ รํ4๓ส์ ห์ิ ชู้10

ฑูสิฑ ต่ํา ~ ~โ่ เ้ าิต ฑ๋ิต๋ วู
~ ซุ่ ซ้ํ า ริูด๊์์ร รูู ป๊ืน้ํทต่ํา ด์์ซ้ํฑ รู ~ หุ ฟุณูย้ ภํิ

ฑูฒน่ หํิ ต๋ค่ํข โ เ่้าต โ๋่ ทซ้ํฒ~น่ํ

โ ซ่้ํ ซู เ่้อย้ํ ะินโ่าิ รุสุ ขุ่่ตี~ หู ด่์์ ฒ

ฝีฑู๐ช้ํ วู ฮ๊ะิต๋า ~ ๓๕๒ าิชธิ์ย่ํ

ธิ์ สู้ณธิ์ต๋ ณู ซุ่จะ ซิุ่ถ้ โํ่ ขูบสู .้ ธูต โ๋่

ฝุ่ณูออ 0ซ้ําิ ฮิด์์ ต่ําซ้ํ ศูณุ

ม่ําิสู โ้่ าิ ๅาิซ้ํะิซ้ํฒ.

บ๊ม่ํฑูต๋ฒิยชู &าิช.ฒ่ต่ วัย้ /ํ

น/ย่ํ~ช้ํติ น้ ตํ์ รู๊ย่ เํ้ทรณๅ๓ ด์์
ฒ~ญูทหม่ํ ฑูต๋ ั ๏ท ต สู๋่ โ่ๅฑูรซ้ํ ~

า ใหืฮิต โ๋ ด่้า ทิื ฑูต่ําิต่ําิชุ
~1 ~หี เ้ล่ําฒ ตีจต่ํช้ํกอรซีด์์ธ

สู้อ าหณ อู๋าิออต่ํ าิออช้ํ า ชิาิน

ต๋ณซุ่อชุด์์ ๅตุ ต๊ ช๋้ํ ะิส์ ร์ุส~รู๊สุ

ป ใืจด๋ ต๋ฒ่ณีาจ~โด์ เ์ น้่ําิกูธ์ ฑ ~์ 0ธิ์ณ โ์่

๐ค้ําต๋ย้ํ 01๓าาิซ้ํ ๐๐ธีล้ํร าิขู ฉ่่ํ

สุด์์ .ทู้ล้ ฑํู ต๋ล่ํทต๋ณร อ๊โ่ดํ ฉือน้ํ

'1 ~ใจทโ่ ๅฑูต่ํฉ่ รูย่ํ4ๅรู๐ใสู โ่่ ๅห ริณ์

ๅต๋อต๋ฑ์ใณ ~ พุด์์หึฑ เู 1้ล้ํ ฑูฒ ~1~าณิต็

ด์์จท์ ต๋าิรู๊าิโ่ชู้ โ ซ่ึ ล่ําิ าิธุฉ์

าิช้ํถ้ํรู้ซ้ํน้ํปิ 0เ ฝ้่ รู ฉ๊ ริ์ด์์ ซ้ําิ\

01๐๕ ร เู้ ณูอ ยู่หีทณุด รุ่ซ้ํ ๐๐ ขธิ์

าณูณ์0 ทซ้ํ ~ าสเ้ย่ํอรืทต๋ต๊ญิฒ่

ต่ํ ฉ ซิ้ํต์ ~1~ ฒ ร่าิาต ฉฺัน ถิทนาิ

ด์์ฝึด์์โ่ต่ํช้ํ ๅซุ่ญ้าิ ๅซูาซ้ํต่า

โ่ด์์เ้าิส ~ฒิซุ น่่ํองี~าิล้ําิ

ฒ สิู ม่ําจ 9๘ ต๋ณุย้ํสู้ จุอเ้าฑ

าิชฮ ฐ้ตุอช้ํ ธ์ท ซุ่ซ้ํ . ศําิโ่

าิช้ํช้ํธิ์ ซ้ําิ ชูฐ์ซ้ํฉ่ําิ หุ้ ณ 1ูฑ

ช อููซาออซูนณูซ้ํช้ํ . รุต่ํ าชี เ้อฒิ

าิด์์ ต รุ๋ะ ๅฒิซ ฉูณุ 4161นร็ู๊ ฒิซ้ํ

ฑูต ฑ๋ิตุ่ธ์ๅ .ธ_ ท 1ูฑ ๅ.ธ.๐1 " ฒิโ่โ่ต่ํ ช้ํ ' เ้าิด์์น่ /ํ

ฑ / / ปึ _ า
ๅธุ~ๅต๋ณู ๑๗าิ 1ณูถ้ําิขู ฉ่ ศูน้ํ

จาะิ ด์์หสู่ รญูจช้ํ ช้ํ าิ .1 ~ธ~

ๅ ~จ ~ุทอซูรต โ๋่ ฒิ ตุ่สู้ ทูาิ . ฑูต รู่ํ

าิช้ํ .ซ้ําซ้ํซุ่ฐี ทต์อุ๊อาิ ด์์

ณ วุ่ํ าิช้ํฑู ฑูต๋าิ ช้ํฒ ๓.๗

ฮิต๋ ฑูต๋ย่ํ ~ กู้ทอฮูรณ โี่ฑี~ ๐ช้ําญู

าิ ฒช้ํรําญจฒด์์ ~ ส์์ขอ ฒ

ฑ โู่ด โํ่ ท อน้ โํ่ ณูทีต่ํ

โ่น้ํฒ ฌซตฺ ส ตู เ๋้

าน้ําิานู ช้ื ทต๋อุ๊ะิ

รู๊ . ย่ ตํ๋รถ้ํล่ํ

โ่หุ้น้ํอุ้ซุ่ ซ้ํฑธิ์ 4๗ฑูต่ํส์์ๅา ชิ็

~ ล่ํา ทต๋ซ์้ ถ้ํ

าิ ฑู



บู เ้อ๊ย้ํน้ํ

ต่ํา ดิําอ๊ .ๅ ~ ส โ่อ ท้ ๅ ~ธ'~ซ รูู๊าิโ่~กู๊ ช้ํ จู ร่ย้ ซํ้ํ ~ด์์ เ พ้ ตุ ฑ๋์ พื ~ท .ฑู๐ฝืนเ ร้ ณุั

11โ่ าต่ําิฮือทซ้ํณ โี่ ฑู๐ช้ํ41๖ ฑ โ่ต๋ฌาฝืน ~1 ~ฌยู่ ๓1๖ะิฒ๖

ส์ ห์ึม่ํ๓ฑูตรราิช้ํถ้ํ าิช้ํ-1 ๅม่ํณรู ถ้ํช้ํ ~โ่สุ่รั ร็ ฑิ โ่ขู0๖ถ้ํยๅฌ

.1รู้ลุ ฉตุ่ํ ฉป ดิ๋ เ้ต๋ อ} บ งึีณุธํช้ํ ๅฑญูใธิธ นู โ์่า อ ฑู้ต๋ส 02หุ่น่ ดํ์์รซ้ํต อุ๋๊ะิ ฐิช้ําิ

ช้ํ ๅาิช้ํอ ปีย้ํช้ํ ด์์ย่ํค้ํ -0ฐ ธิ าิโ ร่็จต่ โํ่ น้ํ๖๐าิช็ รู้๖รู๊อต่ ซํ้ํ '1'

๑๗ซุ เ่้าต๋โ่ ฑ ค้ําิด์์ - ทู้รณูร่ํทศํญ ช์ู้ต่ํ ทา าิ ด์์ต๋ 0ต่ําณี ~ 0ธฝึต่ํ ด์ ส์ุ๖่๐ฟิน้ํ

ทดํช้ํธคื ๐ช้ ญํู กุ ~า ญู ๅ๖ซ้ํ ผู ด้ํา ชิ้ําิช์ าชว ต์๋ ซ เี้ . โ โ่่โ่ณ์โ่ข 1์ฑ0 รู ปุ๊้น็ ปู ปู้้ซ้ํ พู

ด์ ท์๊ 1ญู๖ฒธิท์ . ณ์รต๋ ๐ธ_๖ส์์ ซุ้ _ร. ช้ํน้ํ ทต่ํจตบู๊ะิรุ๊. จิฐิขุนรู๊ 0ธ ต์่ํ ดิ์ ซ้ํซ์ น ฬ์ิ

ต่ํษุ ~ ญิฉฌอู๊๐ซ้ํ๖๐ ๕๖๐ ซุ เ่้าต โ๋่ โ่าโ่ต๋าิ ช้ํ าณีร.ต์อซ้ํ พื าิดํ าิณเ้ซ้ําคู ~เซ้ึ~โ่โ่

ฑูฑู๐สูต๋ช้ํธ อด์์ฒ๐1 ๅ ต่ํา -ญิ๖พุต็ทต๋ ฟ ทัธซ ซู้ํ ๐1ท๑๖๐ด์ จ์ูฐิ อธ วู่ํ ~1.ทา ซ้ํ0

ฒิฐี รู๊ช้ํฑูตุ ๅา ฉิ ๐๐เ้ย้ํ ช้ําิ ต๋ฌรูน่ํ ช้ํ ช้ํณุฑโ่ต๋ส์์ท ๐๐ธาิโ โ่่ซู. อตฺรุชอชู

ย่ํฑูอต่ํรหิ ๅเ้ าศ ซู้ํซ้ โํ่ ะ ริ นู้ํ ๖๐

าิอ่ํญวูดําิ หู่ร ณู โ์่ ต่ํ๖าิ๖ธิ.ฐ เี้ส์์โ่๖อร่ํ

ษ ซั้ําิ ช 0์ ๅโ ฝ่ีดิ์นี ๖๐_รา่ท ะิๅอฒ่ซ้ําิ ฮุ

๐ด์์ วูซุ้ ~่ ทุ ยุ่่ ๐ ฐีร0ณูรู๊ะิฒ่รู้ฑู0ซ้ ธํุ์น่ํ

พื ทุฑ โู่ชูโ้่ๅต๋ ท ~1 ~ทา น่ํจซ้ํ ~ญูร ณุุ

' อท ๖๗ ~ ปืน่ําฒนุ๊ พื ฑา โิ่ ๓1
ฑ ๖อ๊ฎ ฉิฌล้ํตฺาโ่ ซ้ํถ้ํ าิช้ําิธํส์์รู๊.

ถ้ํด์์ซ้ํ ~จ็ ๖๐หู้นซ้ํ 102๖ต่ํถ้ํ ฬุ่

สุ่ล่ํรุ่น้ํโ ช่ต๋าท าะิซ้ํ พื ทต่ เํ้1ะิ

าร่ํ0 ช้ํต่ํต่ทต ซุ่ โ่่รู้สู่ ซูโ่ล่ํโด์์ต๋าท

อรุ๊1ะิ . อู๊ อะิโ่ ณู ~

จื ซ้ ฑํ์ วอฑูต๋น จําจ์

ทอด์์ณุ ร นุ่ํ . ฒน่ําฒ ญ ษ์ุชี๐ล่ํญูต๋ ว โุ่ซ้ํฉีญู 1ฒิ ๖ญา ริู๊

อ๊าิช้ําิ บู๊าิฒ _ ะิาซ้ํณ์ ร่ําเ้าฬิ วู ต๊๋ย้ํ 1ส ชูู้ห เ็้ ~ฐ โิ่๖๐ .ธ. าิตู้เ้าิช็ ๖๐

ฮูถูณุ โ่ล้ํ ๅฑูบ๊ะิ . ธิฌฒ_/ าิรู๊ะิ ฑู๐ ฑู๐ช้ํ ต๋าิล่ําิ ช้ ธํิ์๖๐4

6๒๗ ดําิฃอซู~จ ยู๊ โ่่ต๋ ย้ํญ ฉูิ าิรึาฒฐิต๋าโ /่ๅณีฉโ่ม่ํณ์ฉฐุ์าฒ๖ฉารู๊

ต่ํต่ําิ โ่าิรู ป๊ี ~ ย ซิ้ําิโโ ~ย้ํช้ํจีนต่ํ อด ชํ้ํ ๖๓๖ 1ศู อดูรณุ

จ๊ธิ์ซ้ํ ๓ซ้ํ ร ทูู๐ช้ํทุกู่. ร ศุ รุู _๊ ~ ติ์ ก รู็ณูโ่ปู ซุ้่ ม่ ซํุณ ฐูิ าิ๐ ๐ท๖าฐี .1 . ๖1ดํ

ปู ว้่ํ ฉะ ติ ย๋้ํ ส ณู ฮี ดูํช้ําิา่โ่เ้าิ น่ํ า โิ่ต่ คํ์ทรู ธ๊ิ์ทืสะิรู๊ ฑูว่ําิช้ํะิ จใ้

จ๊ะ ซิูฒ น่ํะิ ทต ฑ๋าทธูอท ตฐิขื ธ์ ๅ ฮูคู่วู อซ้ํ า ย้ํ06ท ข เู้อ๐ซิ ซูาิ่

รู๊ะ ติ ย๋้ํ อู0โ ฮู่ฒิ ~ะิฝุ น่้ํ ๗๐๓ วู๐ใม่ํ ฑด์์ต๋ รฮ ดูําิ าฌเ้าิฒิ

โ่ากุญู๐ ร้ าิต่ํต์ ~ ฮ็อตฒนต๊ กู๊อ ร็ ว็ฉืธ โ์่ ชืฝ่าต่ํม่ําิ ~1~ าิโ โ่ด์์/

ต่ํฑิต๋ทยู่ ศูอา ดิ์ ใ์นู ห้ิ า จิ๊ช้ํ 1ล้ํ1๖ฒ ญิ ๖๐อิ๖ย้ํ ๖๐รุช่้ํค่ํ สู่

ลุ๊อ่ํ โ่ยู่รซ้ํ -1 สท . ๐ล่ํดําโ่ อาิณใช้ํ ณ์ท กูน่ํ ษิา ริู 0โรุ นู้ ๅรส์์อต่ํ

าฒิใซ็ต ว์่ํ ศ ช์้ ทํืฐ์ษุด์์ ~ จิส์์ ญิซ้ํโ ใ่น่ํตู้ดําิ ๐๐นรอร โู่ดําเ้ าท

1' อรู๊ฒิท .1. รู๊าิด๋ ~ โ่ซ้ํฒ ๖๐ย่ํอ ๅ บูฌ๊อฑูรู๊ะิ ๅทซ้สํุ ญ่ ปิู้ซ ณุุรู๊าิ ๖ะิ

. 1๓ ธ ฑิูาฒ~ ร ดูํ ช้ํท โ่1๖๐ระิธ รุ้น่ ฝํึยู่ ต์ตู้ทถูาิจฉั

น้ ชํ้ํผ โั่ ร ยู่ํด์์ ~ (๐ ฑู๐ท ๐โ่ ส ตู จ๋ซ้ํ ทาฌช้ํติ์ น้ ตํุ๋าิทธิ ร์ู๊

ฮิต เ๋้าโฮะิ หู้ใาฉโ่ ฑ๐เ ญู้ด์ .์ 7 อู๋ย้ํชูอร่ํ อาต๋ฮ็ฝุ่ ด์์~ ฝุ่น่ํช้ํต๋ทต โ๋่

ซ้ํล่ํา ต๋ โ่าสฉ ร่รู้ ร๊ ย้ ชํ้ํ ๅ ะิทย้ํ 1 ล็ย่ํ ถ้ํ41โ่หู ธิบ โึ่ต๋ าณขุ่วโ่าิ าฌิช้ํ

ะิ๐ค้ํ ๅ อต๋ร็ล้ํ ต๋ ฑู๐รูต โ๋่ร ยุ้ํ ๅ1ฑูแฌต่ํ ๖๐ฑูตุ๊ขูฉ่ ~1 ~สเ้ต ร๋้ ๖เ้ซ้ํ

ฝ้าิช้ํ พื ต่ ธํี~1 .๐๖๐ ยุรู่๊๖สู้ ฑสุ่ธ์ .ด์์ ฑาณุด รํู่ ญิต่ ธํุ์๓'ค่ํจ๊

โ่ งืฮิเ้ ใโ่าิต์ ต่ําิ ญิด ช๋๊1ฌ ะิเ้อห็ ฮ รุ ด้์์ ๖ค๊ ณูโ่ง๊ณ สุ์ โ์่ ต ซุ่. ๅอูเ้ ต่ํ&โ่

ฒิต๋ต่ํฑูร๊ะ จิี ฑ๐๐ ๅฑู ชู๐ช้ํณจ ะิ ๐เ้ช้ํ ช้ํฒ๐ธิธ์ ๅโ่ณูน้ํ อทฮิ

าิชาธูซ้ํ0จ หุยู่ ๅ๖๐าิหาิช้ํช้ํ ช้ํ ๐ใใดํ ต่ํต่โํ่ถ้ํ ๅาิน่ํโ่โ่ธิ์หึฟัร์ถ้ํถ้ํา

ล๊๐ ย้ํ าสู ๓1๓เ้อหิ ะิ๐โ่อท ยู่ ร ตี์ทฬิฒ ต ฑูด์์ ร๊ต๋ณใช้ําิา ฑิ น์ ๅฑช โื่ดํ

อ๊ ธโ์ โ่่า ขูธ์รโ่ รู อู๊้ ~ าิ๐ฑด์์ ร๊ ซ เุ้านถ้ํ เ้าิต ต๋่ํ ต่า/ิช้ํ า ณิ ต์ ชู้เน้่ํ

อ๊ต ใ์าิด๋าามึ น์ ฑู3โ่111 1ช้ําินี พื า กิึ บึฟ สั์ ถ์้ 1ํจฒผ รี้.ๅ อูจะิร้โ่ด์์ ใฒรื รู่.ๅ ~

ซ้ํณ์ วฝืาิรูย่ํธซืขา ริู๊ กุ ม้่ รํุ ซุ่นิน่ํโ่า ส์์ต รู๋้ย้ํถเ้ ถ้ํจ ซ้ึ

จ เิ ใ้น โ์่ จีย้ํ าิซ้ําิ น้ําิน์น้ํ 0ร์ฑซ้ําฑ์๖๐รฑู๐ ๅน้ ชํื ๖๐ช้ํ 04ฒ ๖่

สู โ่ จ่ะิ น้ํ๖ ข เู้ ~ รู๊ถ้ํ ด ~์ เ้ โ่ต ร๋่ํโ่ด์์ต๋ ฒิ ต๋โ่ฮ้ล รู๊ เ้ จ้ เ๊้บ๊สฉีดิ ๖์ทต่

โ่าณุฑูต๋ธที รู๊ ทธิปื อโ่ฉริฑ รู๊าิ เ้อหิ ต๋ รุ้ซ้ําโทณีทแโ่ ๅทตฺาิชโๅทต๋ทฑ์ฮ๊

ย่ํา เิ้ะช้ํ ปู้ซูโ่ . เ้าอโ่ ธิ ซ้ํ 6 - ทซ เิ ธุ้์ 0โ่ง๊ะิดําิ0โ่ รวู ธ์ซ้ํ ร๊ รือทฑ์

บุ ซุ๊ณุ โ โ่่พึ ฉืซุ ซ่้ํ ๖๐าศู ท0เ โ้่ฉ รู จุ้๊อโ่าล้ํ ม่ ดํ์์ฒิต่ํา ชิ้ํ

ร รุู 1๊1 วู ป้ืน่ํ วู ล้้ํค ร์๊ะิญู เ ย้้ํ ช้ํ 01๖ด์์ร์น่ํ11สู้ ซ้ํ4โ่งูด์์ ๅาิฑ์

ต๋ซฑฑู าพ ดู๋น ๅซู โ่ฝืโ่ าิน่ โํ่ หุ้ ๐ฉ วุ่ ตํิ์ ศุส~ซูคู้ ๐ใฑูตู๓๐

ท๐๖ ทต่ํฑ์นี ชู0จืต์รู๊0 ~ทฑถ่า สิุ อู๋าิน่ํ

ศ สู์ ว์ ตั๋ ธุ์ส์ ~์รุ้ขุนาตุธ์
าิฒอ้า เ้าิ ่ฑูท

๖1๐๐อ๊ธ ซึ ทรา โิ่ 01โ่ด์์ ออ๊รๅ๖ข็โ่ต๋ ณ งุีฑใช้ํสู้ต๋0 ศ ซูุ่



ซ เุ้า จิ๊ ส์ ข์ต๋ พุอเ้าต๋ อ๊ฐวุฒ/

ใ

0

ขู วุ่ธูฒ ฟริ๊สูธ์ต่ ชํู้ซ้ํช้ํ.ๅรู๊ อ๊0ต่ํถ้ํ

าิ
ธุ์ฒ ซ่้ํ ช้ํ ฑู0โ่ถ้ํถ้ําิ .๖๐าิ รุน่่ รํุ้

.๓๒ ค่ นํ้ํจ ขุนสู้ค่ํ าิฒสิ ท๐น็ต๋ สูล่ํคื\

ทาสู ธ์ดดําิ ธ เ้าิ ~1 ~เ้ฒน่ํ

โ่ต 06ช้ําิอ ณต่ํทต๋ชู้อน้ํจตฑูงต่ํ ~

๕๐โ่ ดึย้ํค้ํา ชิ็ๅด้โ่ซ้ํ0อช้ํช้ํ า ชิ้ ถํ้ํ ดิถ์ย้ ใํๅช้ํต่ํโ่าใ เ น้ซ้ําด์์

ฒธิะิต๋ย้ํ าิช้ํนี ๅา ติ๋อณุรู ชู อ้ถ้ํสู /้ /~

ชู เ้้อ๐ส์์ ต่ํด์์~ข ซู้ํ ๐ใซุ่ะพุธํจาิจช้ํ
้

าทรุ0~สต๋ อู ดําิณซ้ํ >สาธ์วุฒตถาิ

ช้ํ ณุ0/อา ทอ ต่ํช้ํศ รีบิ ๅ ทุ

ณต๋ช้ํ ออ ซ้ํฑู อ ใฒิ

ม่ํ ริ อ่ํ่ซ้ํฉถ้ําต์รหาโ่่

0ซ้ํ ทช ล์่ํน่ํ ล้ํ

.1ถ้ําฒส์์ ต๋ซ้ํช้ํธ์. น้ําิช้ํ กู ~้ด์์

ว ซั้ํ ฑูตู่ฑศ โู่ ทต๋าโิหนชูโ้่เ้งโ่ฒ วิู๊อ

รุณุรูพี ทณ ซู้ํา ด ย๋้ํส์์~ ฑ ว์ ริัเ โ้่

0ช้ํ ~ซูนว่ ส์ โ์่โ่าด์์ ~นู๋า เ้ ฝ่า โิ่6.ช1.โ โ่่

โ่ถ้ํ . ณ โี่าต โ๋่ ~ใฝุ่นปืถ้ํ ~หิวจ บ็๊ะ โิ่ธ ซิ้ํ

ธค้ํ อดิ์รูม่ํ าทรู๊ช้ ตํ์ ต่ํหด์์ ,

กู่รู๊ รื ฑูอูฐธ์ทาิ จูตฺท ต จ๋์ ย่ํ1000ล้ํขู่

ช้ํ ~า~ อูซ้ํซุ่น่ํ าิช้ํรูฒ โิ่ พื าิด์์ต๋.

ขู ล่่ํ
ช้ํต่ํฉร๊อณุ ` ช้ํ ชู้.จู~ า โิ่ ๅช้ําธ

ช้ จํิธี ซุ่ซ้ํ ท๐ต่ํ รู๊ฝ ซื้ํ ว นั้ํเด้ํา่/

ถ๐ะิติ ซ์ ข0ต่ รํู๊ ส์์ขุน่ํถ วู้๊

00รุ โ่ ต๋ขูด์์ จะิล้ํช้ํ จาบุ ต๊๋ค่ํ ๐๐1ธิ สู้ขอซู

ชูขอ าิทย้ํ ๐๐ส์์ต่ํ ทต่า่อโ ซู่่ถ้ํ~จาิช้ํ

ฑูญิฑู ต๋ย้ํต่ํ ๅต่ํส ตู๋พื .1 ญิต๋อ็น้ํ.ๅฮือ

ฑ์.ซุเ โ้่ เ้ต่ําิช้ําอ .1 .ปืวต๋าิย้ํช้ ชํื

ฑ๐รู ต๊๋อทิ ๐๐หู๐ฐี รู๊ฉ่ํา ชิ้ําิต๋ต่ําิ.ท0ด์์

ณฑูอท์า ดิ์์ว นั้ําิต ว๋็ ตต๋ห ทีดําเ้ฒนษุณ

๖๐ง ดัําิ เ้ข ธูิท์ส์์ห ๅฮูใาิย้ํต่า ชิ้ํ~วาจ

ช้ํ ล้ํา โิธ์ ทูทูซ้ํ า ฒิ่ารู๊ะ โิ 1หุ้บซุ่ต่ํ.

คู้โ สู่ ท ต ใ์0ัย้ํถ้ํ .1 .าิดําิชณ์อซื ๅทศํ

อย้ํฒ ษ่ัฑ์ ซ0้ร ยู้ําิ ในรณุ ๅซุ่นฑูต ใต ซุ๋ สุ่่

าิต๋ จอนุ๊อซ้ําิ เ้จ์ จ๐โ ฐ่ นิืณีฉ้า 0น่ํ

าิต๋าสู ทู1ช้ํ ๅ ฉขุ จ่๊ะิ จตะิ 1ศ ชูู้ ขูธิท์ร๊กฉๅฝึ

ฑูถ1 มูพุ่ถ้ํา จ นี้ํธ์ ๖๐โ่ซ เู้ . สูง๊ ต๋ฑูย่ํซ้ํ

้ _ _

ต๋จาิน้ํ ฉาใโ่อ ณุทล้ ชํ้ํ ณจาต๋ ๅ อาิทย้ํ

ฑธ ซูต๋าิ ~ด้าิรือูฐช้ ถํ้ํ ฑ์ต่ํ

โ ง่ินูน้ํช้ํ าิช้ํยู่ ฒน่ํต์จ๐ .1 .โ่๗

น้ํม่ํใเ โ้ด่ณุ าิต โ๋่าิ ๐๐ข นุ้ํอทต๋ซุโ่่สู

ฑ ตู่ ฑํ ติ๋อ ชุช คื้ํซุ ง่ี จิหูจะ ฌรช้ํา อุ ฑู๊ฮั

ฝืน้ํทก ต่ํฒนธ รฮ รูติ์. 8 .1 ~ซุ่ย่ํร สุู ย้ิ
ฑูชู้ร๊ต๋ย้ ฒํิท นั ซ้ํชาิฮั

น้ํต่ํะิ ยู่ขุ่าิ จณ โุ่ 0รุ ซ่้ ธํิ ~ซ๊ต่ํ~

ด์์ ฒะิตส์์ทรึ าน๊กู๊ะิ นย่ําิช้ํ

ช้ํทต๋ณเ้ทต่ฝุ่นึต่ถ้ํทต่ 0ซ้ํบิรําิ

๐๐1โ่สุวุ๐แฌารูต๋รุ่น้ํ รุฒชืจฑีะาิ

ณุภ ณัูป๊ ตว ทิจ้าิ ช้ํ ศ โู่ซ้ํตฺ ต โ๋่

วัฒรือ ๕1๓๐1๖ า ติ ช๋้ ใํช้ํฑู๐โ่๓ ต๋ด์์~ส

าิทต์ ~ด์์ ยู่หิตฺฑิ ทต่าิต๋ชู้~หาโ่ต ญูท

อง๊ด์์ น่ําเ้ โ่ชอโ่ถ้ําน ทต ซ่้ําิ รูฒ๊น

จะิ อใจข์รู๊ าิาิหู่ทรู๊ รุ๊ชุ ม่่ํซุ่ม่ํ 40น้ํ
1 ๙ , ฑ _

นู๋ทาซู่ซ้ํ ถอใโ่ ฌาิต่ํด์์ฝึจาต่อน้ํ ฑู

โ่า โิ่ รุ ด๊์์จน้ํ จากอู๊ญิซ ซุ่ด์ ต์่ํ

๐๐รุ่รูส๊ธู ห วิ๊ ~าิทหุ้ ณี.าท ฒ น่ํ ะิทานใ

หรื โ ส่าิฑูติ์ทู0โ่ต่ํ ว ดัํขุ่นํช้ํ. ฟ นิ้ ซํุ่ ร๊

าิโ่ซ้ํ ฑต๋า เิ้อาิธํ ฉุวัฒโ่ ด์ โ์่01 วัฒ

ฑู๐ท ถ้ํช้ําิ ช 0์ ๅทฒซ้ํฒิ ญูสู้ช้ ดํ์์

ณ ซ์้ เํ รู้๊ อรู๊า ติ๋ย้ ชํ้ํ ๅฑต่ําิด ย๋้ําิ ๅฑงั

า เิ้ใชธ าฮ ชุู้โ่ต๋โ่ต๋ย้ํ .1. จู๐โ่

โย้ํรุ๊ตื๖๐ล้ํตุ๊ะ บิิ โ่ต่าิด์์ห โี่

สูณุ ด์์ทาิ๐ถ้ํ๏ช้ํ 0ธ์ล่ําน้ํอจ ดุํ

ต่ําิธีทูาต๋ว่ํะิ ซ้ํณุรู้ ชู้ ฑู๐ร ซู้ํ

ช้ํฒ ชุ่ซ้ํซุ จ่๊ ฑญิะ โิ่ จะๅอูรู๊๐อทฌย้ํะ

ตต๋ช้ํช้ํ ๐๐ธ ณิุ ทต๋ฑฑฉ ณ์ถ้ํช้ํฒ

ตญ้ า ริล้ํ ทสุสใาฝึก ซู๐าซ้ํธ์ จะิ ซ้ํ

ช้ํจณ เ์้ ยู เ่้ซ้ํร งุ๊ จู โ่่ต่ํณเ โ้ฮโ่ ธ์ รณูร์

ต่ํ จธํต่ํรู้.โ่แโ่น่ํร ช์ู ฑูตุณ ฐุิ~ฑู๐รุษัทฟู้ ศูฒ โิ่ ทต่าิรูาิต ซ๋ โู่ ๐น้ํญ้ อูฉ๋โ่ฉิ

นู ท๐ ๅ ๐นพุโ ห่ีฉ ต่ํต่ รู โ้๐รู ท4 ั& ~ณีาิ 0 ฒออฑูช้ํฌย้ําิย่ํ

ส์์ ~ ญูรุ่น่ ตํุ๊ะิธ จะิด์์ด์ โ์่ส์์ ด์ ข์ิ ๐ตุ ขุฒน รู๊้ด์์ ~1. ด์์น่ํ ๅส์์สโ ต๋าโิ่

ฑช์โ่ถู ~จซ้ํอร ตุ่ํจ ย้้ํ อททซ้ํด์ ด์์์ทต่ ๐๐3 ซ้ํ๐ท า ชิืซ้ํฮ้๒๗ชื า /ิย่ํษั
ช้ําิ ๐ย้ํะิ๐ณูออ๐ ช้ําิฒด์์ทต์ต่ํถ้ํ ๐๐3 จ ดุ์ ร์ุ ง่ัฒ๐ฬ นิ้ํ่ด์์รู ซ้ํารุ๐โ่ ถึ

ถ้ํน้ํ0นอ าิช้ํโ่ซ้ํขร รุน่่ํซู่อา /ิด์์

โ่ จธิ ว์๊ะิ น่ เํธุ้์ ณู๐ช้ําณีฉริพู่ออาิ

ดํธธี๐๐วูธ ๗ิ าทรู๊ ฉุย้ํซูพุรด์์ ~ 0๐วุ จา .ิ

ธ ต์๋าิขุ่ช้ โํ่ฉ ถ้ํซ้ํค์ จา ต๋ท ด์ โ์่ด์ โ์พรโ่ฌ

ชู เ้้ณู ขูษ เั้พุส็ เ้ฉโ่ซ้ํๅช ล็้ํ0ตฺ ถ้ํ.ซ้ํปืช้ํก โ็่

ย่ ถํ้ํ ฑดํขุ่ด์์อฑูติ์ฮ๐ด์์ ฑู๐ช้ํซูญู

ซุ่ช้ํฑซ้ ใํ รู๊ชุม่่ํรุ ง้ิ๓ญ์ ซุช้ ฮํี รัม่ํ

ทฒิสู ๐'วูทดํษุต่ํน ส์ ป์ู้ท ฟ เิ้า ๅอธิ

อู๋.ฑต ฑู๋๐ช้ํช้ นํ้ํอ รุ / อึ 1ท1.ด์์

๐๐า่าช้ํฑูฒิโ่ ๅฑฐีตซ้ โํ่ ทต รุ๋ น่้ํณฑูรู๊

ทส์าิช็ ออึดุต่ํะ ริุถ้ําโ่ . ๐๐าิ ทาน่ํณ โุ่อ

ฑูธ์ทต๋า โิ่ค้ รํ หาโ่โ่ณหึ อเ้ฒย็โ่ ต์อย้ํ

~ถ้ํ ~ 1ศ ทูิ .ท10ช้ําิร์ ซ0ศ อ์ ซธิอ์าิ

~ ทฉฑูตเ้าษัช้ํ ทย่ํอาิช้ํช้ํ า ติ ย๋้ํล่ํ

อ๊ทนชูโ่รู๊ซูโรต๋าโ่ ทต๋ค่ํ10 0ด์์เ โ้่ต ธัิ

.' ~ ~ตุ ร็ๅเะิ ๏ชช าศ รูู๊ ญูฟุตุ ซ่ รัุ๊ า นิี

~ - ~ ~ าิอาทร วูุ ต่ํล่ํ อาิ๐ช้ํ รู๊า ชิ้ ฮํี~ ว นั่ํ

ฑู0ด์ ฑ์ูต๊ ณ โุ่ซ้ํญ ต๋าิญิ าิ๐ ด์์จ

ส์ ต์่ําจอ ๐ฉุ ยู่ธ เู โ้ต๋ น่ ซํุ่นู้ .1 . รูด์ ร์ุฒ

ต๋ ฉ่าชืชูอะิ ๐อฒ่โ่ ย้ํ าิ0 0ฐีา โิด์ โ์่

ต๋าิโ่ฌ ณเ้อึฒต๋อกต๋น่ํถึาิโ่~

ารุ ถ่้ําิชธ์ ฑิ.โ่๐า ว๊าิทฝุ่ ฑูณุณต๋าิท

ช้ํชืฑณุ๐อู๊ช้ํ กูล้ํโ่ๅาิษุณสู ซ้้ํ

เ้ทรู๊ ะิเ้ณ ชู้1ทต๋ ฝืส ตู๋าซธ์ ~ 0ท๐สู้ารู

6ต่ํ .๓ฑู ร๊ ซด์ น์้ โํ่ ฉืด์์พอรู๊าิ ซอ รึ ฑูต๋าิจ เู้ าิทว๊าิท อย่ํม่ํ ต๋าิณฑว็
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ๅณง ธั ยู่ซ้ํต่ อู ๐้ธ์ ฒเ้าิ อช้ํ ๓๐๐

น้ํ กุ๖ย่ํด์์ซู14โ่สน้ ชํ้ํ 1ช้ํรู้ ชู ฑู้ท

ส1าิาจ 0โ่10โ่ธิ ท0ช้ํเาเฑ้ฮูธํ๖ รทต่ํ

๐๐๐ต รุ๊ม่ํ ทต๋ธ์ รญู๖ช้ํโ่ด์์ต๋ต ช์ื ฉ่ง้

ต๋า ด์์ วชูต๋ร / ซด์ ข์ูย่ํทาโ่ ญูด์์~ซ

าผั ซ้ํ าิ ๅช้ํต๋ ปืต์คิดํ ม่ ธํิ ต์๋ย่ํ ~จ โุ่

ช้ํช้ํ ธิ์ธ ณ์ ธ์ุ์๖๐า ริูฉโ่ฉาโ่ วัสรู๊ะิ ๅ

รุ๐ ๐๐ฒถ้ํ ๓ร ณุูโ่ ฑู๓1 วัน่ําิชู

เ ใ้ย ล์่ํ ยู่รู ส๊์์ ณุวุซูซ้ โํ่ าตุ่น่ํ า ชิ้ํ

ถ่าิสโ่ ~ อู๊ม่ํรุ่น่ํ ๖าิ ~ ตุ วัฒ

น้ํ ทาฑูญ โ่่ ซ้ํ ช้ํา๐ภิ ทต๋ว่ําิ ชซึ

รุ้สุ่ซ้ํ ปู้ซ้ ๖๐ช้ํง รั ร่ํท/ด๋รุ่นโ่ ง้ถ้ํ

๓๐๐ณู ๅ๐๓ ช้ เํ้าต โ๋่ ซ้ํช้ํช้ํ อณ โุ่

ซ้ํ ต่อ่ํฑ์น้ จํี 1ช้ํด์์ ท ๐ซํ๐ฒฑูฒ/ฝุ่

นวู๊าิ ๅณ รูู๊ณู๖ โ่๐ .๓๓ ขุนซ้ํ โ่~

1ช้ํ ด์ โ์่ซู .ธ ต่ํเ้ย ธ ซุ่๐ โ่ท ๖๐อ ชุ๊

ล้ําโ่ ๖ฑู๐๐ศึญิฒิ. ๅอ นู้ํ ร๊ ช้ํธร่ํ
ยู ขู่่ล่ํฑู๖๐ นวิ ~ ซ้ําิ๖ ที ด์ ร์ู๊าิ

ต๋าโ่ ชุ่ม่ํซุ่ฌ ขูซ้ําิโ่ าฒิ~ โ่ต ฑ๋์ ชู ต้๋๐

ต่ํธ.ชูใ .โ โ่่ฑู0ธ ตู โ๋่ าฉ ฑิูรู๊ เ ฑ้รูุ๊ ช้ สํุ

กู่รู๊ ธิ์ ฑู๐รูโ่ฑู รู๐าท ะิ น่ําิฝั

๖๐ฮิตโ่ ธู4๖ -1- วัฒน็ต๋ พื ต่ํ๖ต๋

ๅด์์ต๋ ย่ําระเ้ น่ํต อู๋๊ต๋ ๐๐ฑ โู่สะิ ษ รัุ๊

ราิ ชฌ ษ เั้ม่ํต๋ชู้ ~ โ่ต สุ๋ ฉ่้า เ้ต ฑ๋ ตู๋ย่ํช้ํน์

๐นวิฌเ้โ่สุจ๊าโ่๖ฌโ่ วัฑ ๐์ ฑูต่ํฒ๖ ๗๖

.1 . ร ชุ้ํหอู๋ พื ม่ํ4~ ด์์นี ~ ด์์ .ณูญูอะ จู ~๐ .าิเ โ้่ ณุ๐อุ๊าซ้ํ ซ้ 0ํ ซ้ํ

ส ~โ ด่์์นน็มีซ้ํ ~จ -้ า พ ตุ ข๋์ พื ทนาิ

อ่ํซ้ํรุสม่ อํเ้าิอฑ์อสู รุ้ฝัน้ํา ริ์
วัน่ํฌ๖ รู๊ะิกู๊ที ใ่า เิ้ร ๅ ต่จื๖ โ่ฮ ดู เ๋้

๐๐่ อ่ํ ๐๐ท ม่ําิ ง๊ฝืนูโ้่

าิฑูวู้เ ฑู้ต าิรู๊ส์์ต ย๋้ จํ่ร่ํด์์มผชั้ํ 1.

ฑต่ ชื ๖3ฑู๖๐. ช้ําิญูน่ํ ซ้ํ ซ้ํ

๖๐ร้ฒ สิ์์ ๐๓๓.ทตุ่น่ํอมู่ฑูซ้ํ

6ซู ต่๋ราิช้ํตรล่ํา เิ้๖ต ร๋ ซู๊าิ จ นี่ํ

ถ1น่ําิน่ํฒซ์ร ตู เ๋้รู๊๐รืญูาโ่ฌดํซุว่ํ

าิาโ่ .ณู~ขูด์์ ทซ้ํ40โ่ ฑโ่าิ๖ต ด๋์์ขิ๐

เ ฑ้ ใ์รู ต้๋ช้ ปํิ .1. ฐิขู1ฑิ ๅซ รุุท๊ฟุ้ ซ้ํต่ํ4

0๖ตูวด์์ร ร๊ ซ้ํม่ํ าิ0โ่ด้๖๐๖ ณซ้ โํ่

๖ต วู๋๊ด ธํิท์ ๖ซ้ ซํ้ํ ธ์ าิ ด์์ ๐๐วิ เ ชุ้ดําิทู้ ฑ

๖ซ้ํต่ํ าิ.๐ `ซ้ํ ญูน่ําิญ์ า วิ โ๊่ . 1ว เ้้

ปืน่ํ รู๊าซิ โ่ซ้ํ 0ฒโ่ณ โุ ๅ ๐๐น้ ธํุ์าิ

โ่อู๊ณอ ฒิ ~ ๐าิ ๐๒ าทโ่าจุ๊ทส์ ๐์ฑช้ํติโ่

อ้าฮื ทอล้ํฒ 40ฏิ าิชโ่ ต๋๐ล้ํ ช้ํ ม่ํ

ต๋ย้ํ . ค่ ฑํ์ต ล๋้ํด รูู๊ถ1สู้ฌ าิช้ํ๐ ชู้จช์
/ _ ฯ

ท๐๐ย้ํด์์โ่ ด์์ต่ํทดํ ๐๐ทต่ลูฒโ่ ๗

ซ้ํโะิโ่เ้ๅหุ้ ม่ํ 0ช้ํรุ ๖14 ต่ํสุ่ฝั

ฑล๊ะิฑู บึงื ว ซีช้ํ โ่ต๋ ต่ํา นิี. ม่ําิช้ํ

ต่ํา ดิําิ๐ ปู้โ ล่้ําสูทู ๅ๖พู่ถ้ํา ๐น๐

น้ํะฑณู าต๋ษุจฉ ธุ์ต่ํ ญ้าฒิ๐

ช้ํช้ํ ~ รุฒ๐11ชี1ศ รูู๊ ๓1น้ํโ่สู ด้ ชํ้ํฟี

๖๐ด์ ย์่ํ ทส์ย์่ํณ ขุรุ๊ กุ๊โ่ดําิฮ โุ่

ซะิ ทู . ๐.ณุ ~ ส์์โ ต่่ํา่ ล้ํหิต่ํ

าิฒ น่ํณุ ด์ ต์๋ทฒิ ล้ําิต๋ย้ ชํืยู่

ฒิซ้ํน่ํ าิฑูท ร๊ฑู๐ฒสูโ่

ด์์โ ด่์์น้ํ พื ๗๐ชู้ข นุ่ํหย่ํฌ

ด์์หน่ํถ่ ฑูาน่ํ๐ ญูถ้ํช้ วํุ่ล้ํ

ค้ําิต อ๋่ํ าทณใญ่ าิ/ฒิ . ๐๐วุ ฑูณู

ถ้ํ ม่ํญูต๋ าณุสู้ฑ รููช๊้ํฝีท ธุุ ซ์้ํจีฮู

ล้ํหม่ํม่ํฉ ๅ๐๐ท ๐หฒะ โิ่ ฝืนี ๓ ๖๐

ช้ําล่ํ๐1 ปู้ซ้ําิ าิชู้ถ้ํ ด์์๖๐

ต่ํช้ําิ ณุฒฒ ชู้ขุน ~ ถ้ํ าซ้ํวู้

ล้ําิช้ําิ ฒน่ํ ๐รุชี จุด์์นต์ ~1 ~ซ้ เํ้

อ่ํฒต ซ๋้ํ า งิิ ๐าิ า เิ้ ต ย๋้ํฝ่ ๖๐ถ้ํล่ํ

ล่ําิ ต็ต๋ฑ์าทุ จ ตี่ํญ ซู้ํ ฑูด์์ต ย๋้ํแร ณุุ ทาิต โ๋่ต่ํ ๐๐๐11 6ว๊า ศิ ข์ูฑูรู๊.

ช้ํย้ํฝุ่ บ รู่ํฑู รู โ้่11ฑู๖ โ่ฒิ ๐ณน

๓11 พึ ๐าิฑ พื ค้ํ ต่ กํู น้ึ
ล่ํ จู่ตฺ๖ ฒสูตท ั .ส์์ฑู๐๐1๖๐ฝั

น้ํต่ําหื ซึ จะิ0น่ํ ค่ํฑูซูรึ ธุ์ด์์

ณ สุฑ โู่ ชุสู โ่่เ้ ๖4๐๖๐ าฮุฑโ่๐๐ ๐๐1๐

๕๓ซู ณุ . .ณ๐ .โ่โ่ญิ๖ณูะิโ๐ช้ํ

-1 ' ปืซ ใูม่ํ๖ ๖๐ฑ์ซ้ํม่ํ ฌส1า๖หู้ถช้ําิ

ๅ๖าิชต๋ช้ ๖ธิ์ ๐าิ ~ 1ค้ํฒ๐รุ๊ ธิ์ ต๋โ่ ต่ํ

๖๐1๐ วัน๖1๐๐ โ่ฒิ รู๊ทน ส์์ซ้ํ า ฮิ ใุ

ท ๐ั ๐าิา ~ถ้ํ ~ถ้ํ าย่ํ ฉ โุ่ล่ํ๐ฒสู่าาิ

๖๐1คู่๖๐. 0๖าิ .1ฮ้ ๐3 1ท๖ติข์ุ๐ า โิ่ต๋าโ่

าน้ํฑูต๋ ทญ่โ่ด์์ซ้ํ หู้ฑูเ รู้้ .1ช พ็ูโ่โ่

เ ซู้ ~ฮุ~ ๘๓ . ฮืน ร์ิ ทู้๖๐ด์์๐ โ่โ่โะิจฉ่ํ

เ้ช้ํ ซูฒนุ๊าะ ริู๊ ฑู ต่ํด์์ ๐๐๐11 ถ้ําิ
ทรุ๊ะิ ด่

ต์ น้ํฑูต๋ ะิปึญูรู๊เ้ อ็ ~ ณีฑูถ้ํต่ํะิ ๖๐๐%ฟิ๖๐รุ๐้รู๓เ้

ระิทส์์ จุ๊าิรู ว้่ํโ่ชชุ้ โํ่ ฒิกู่ อๅเ ท้โธิ์ ธฑ์

รทา๐ขู๖๐ ศูพุะ ริ ษ์ุวโ่ช ซืู ซ่้ํ ฑูอีรู ๗๖

ช้ําิจีน่ํณุ ๖ฑูฒด์์ฏ์๐หื ~11 ~ะ โิ่

ดํช้ โํ รู่ ทา โิ่ย้ําินส์ โ์่ ซ้ํ๖ะโ่

ป็น่ําิช๊สู ถ่้ ใํญ้ ย่ํา ชิ้ํช้ํฬิ

โ่ ธ์ รู๊ฒิ~ฑิ าศุธ์ ซ้ํา คิ่ํธิ ๖๐ฟิาร๊ะิ

๖๐ .1. น้ํรู๊ส์์ต๋๖ .ถ้๖ํ . ฑูารู๐ รู ช๊้ 1ํ ญูน่ ชํ้ํ

ซ้ําิช้ํ ทสู โ้่ดําจ ญิ๖า ชิ้ํ11ช้ํ . 0สุ ดุ ๐

าิน โี่ าิญูต๋าิ ะ เิ้าิ ต๋ ฑู๐เ้โ จุ่๋ ว๊าิโ่ต่ํ .1.

จู๐เ้าฝุ่๖ช้ 4ํล้ํ ~ โ่ต๋๖๐ารู จื ซ้ํรุณน้ํา ติเ้

โ่ ย้ํ ๖ฑูต ๐ั ทต ช๋้ําิช รู้ น่ํส์์ต๋บที

101๓๒ พื ทต่ํฑูต่ําิสจต่ํา่
ซ้ํโ่๖ทุ0า ๐ิ ฑ ตู๋หเ้ ซ รูู๊ ต๋าทสูท

รุย้ํา .1. ล้ํา๐โ่๐เ้ ยู่โ่ ด์์จ๊าิช็ จ0ช้ํโ่ ๖๐

ด์ 4์1 ๖๐ .๖งี . ถ้ํฮ้า รู้ รึ ทา ฐิิน้ํ ~ถ้ํ~

โ่ต่ํ าิจ ร์ูม่ โํ่ าิาิ. ส ซุ้ํฒิธ ซู ด่์์๐ฑช้ํด์์

๖๐ ~ถ้ํ ~ เ้าิง้ราิๅน้ นํ้ํธูา ฑิูซู ~ฑูตฺต่ํ้

ถ้ํ ~ ด์์รช้ํ ชู ซ้๊โ่าโ่ ๅ ต์๖๐โ่าโ่ ทซ้ํ0ม่ํ

ป ดิําถู ชู้ต่ํ .1. ๖๐เ้ฒณ เ์้า ชิุม่ํ ณ ชี ฮื่ต่

า ชิ้ํฑูขุ่. ปุ๋0ธ์กูฒ๊ล่ํ ๖เ้ซ้ํ ~โ่ต่ํฮูทต๋

ทะิ วทีฒช้ํซ้ํ ๐๐ฒนศ ตุ โ๋รุ น่่ํ ต่ํ~

โ่าใเ้ดําาิ ร สิ ฑุ์ต่ํฑูย่ํณุ ๐โ่๓

าท๖ใ๐๐โ่ น่ํช้ํ า ริ ตู ซุ่่น่ํฉ่ําิ รู๊0

1าิ๐าิ ง รู้ ด้์์ใ . ฏิเ้๐ .๖าิ . าศํซ ตุ๋ส์์

วุฒ ๐โ่าถ้ํ เ้าิ11ด ร์ุ ต่ เ่ ว้ นั่ รํ จ์ุ๊โ่ โ่4

ฑ ตู๋เ้๐หูา ทิารู ๖๐๖ะ เิ้ น่ํฒิสู จ๋าิน่ํ
ติ์ า๐ห อ็โ- ฑชืพุ อฉุ ช้ํโ่ ล้ โํ่ย์ 1ฑ๐ ๖๐ -ถ้ํ .าิาิซุ้ โ่า ชิ้ําิ .1 . ถ้ํณ จ์ ฉัั
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ม์เ้าจูคูจ น้โํ่ตฺธช้ํ

ถูล้ ชํ้ํซ้ํฑิต่ํ

ช้ํฑูตซ้ํ ถ้ ฒํิณเ้ ๐ ๐ ~ส์์~ ถ้ํสู ต่๋ย่ํ

ๅ ๐ร็รู๐้ใต๋ ๐๐สุ ฒณะิ๐๐ ~เ้า๐ าิชเ้นุ๊ณุ

น่ รํู ซ้ํช้ําิณซ้ําิน่ํต่ํฒิวู๊ท๐๐10เ้ รู๊

1111 .า โิ่ ซ ดุํณูร าทือ่ํๅซูด ธําิฮาินู๋ ต่ํ

ซเ้าท6๖ า ดิ์์ซะิโ่ๅทาญ ใูนทะิฑอื รุน้่ํ

าิดู อ่๊ 0ต์ฑ์ หึ /ค์ ~1 ~ฑ ก์ูท งูินฟุ ณ้ ร์ูยู๊่ถู

ย่ํภิ ~จ บัิ .ๅย้ โํ่ าิโ่าอย้ํ ฉ่ํอดํารู ๐น่ํห อย้ํ

าิอร่ํยู่ต์จจุ๊ เ้ .รู๊ร616ศี ณุาิช้ํ

๓โ่ต เ๋ ซุ้่_า ฑแน่ํา ๐ิ๐1? ฒิ

กูล ล์่ํ อซู่๐ ๐ใชูด๋รุรุว๊ิ . ว่ําฮ จููต๋ซ ซู้ํ

ต ฑฺูต๋ อาต่ํบิซ้ํธิ าทาิซึธิ ซ้ํ อด ยู้ํ

าิต๋ ~ฮิซ้ํส ตู เ๋้าิ ~ถ้ํภิซู่ศู นุ๊ ค้ําฒ ช้ํฟู้

ๅธ ด์ํ 41๐๐๐11ม่ํเ เ้้ ณุดําเ้๐เ้าิอๅณ

ซู่ต๋อ๊ะิญูตุซ้ ฑํูฝืต์โ่ะิวศูน้ํ.ส์ ใ์าิ ~ช อืกุน ชีู้

จต่ําิาิชี าิช้ํภู ต่๋าสู ซ้ําิ าิด์์

ณูอ ย่ํ า จิ ๅดําเ้ทาบ ั

น่ํ ย่ํ / ซ้ํ า

ร จอ~ ธีร๐1๓ าชโ่๓โ่ ด์์โ่อ~ณี~
จู่ ฐิจ ดุ๋ตวู๋ ห๊ เิ้ศูารู๊ ซูะิพุ ฑูณนีณ ๐ธ ดิ์ โ์ ท่ ลู้ํ

ต์ต่ํปิ ยซ้ํ ่ . ใน่ําิ

~ย้ํ สุ่ศ รูู๊ รู๊ / ร ดูําโ ดํา ฐิต่ํา ริู๊ ซุ่น้ํา ตู้

ในี ~ ด๋ย่ํสู จ ดุําิเ้า ๅรุฒล้ํา .ณี .1 ~ ๓1

ล้ํ ๐เ้ซ๐าิ ดําโ่า จซ้ํรู๊าิทฉช้ํท

อู้๐.1.6๐ สุรู่ต๊๋าฮโ่ ๐๓ซ้ําธซ้ํญูท๑๒ร๊โ่สุ

อชืณ รู็ว ท๊าชู้. ลุ๊ะ ๐_ออีณาโ่ ซ้ํ4ช้ํ
1๗ ฃ๐~ธ กั ~ เ้าฑโ รู่๊ซ้ํ ๐ซ้ํฑ๐ล้ําิ ่

ๅลูโ่ขุด์์ ชู้าิษิฒๅขูธหู้ ต๋าน้ํ ~ าิด์์

ทเ้า่อย้ํ น่ําเ้ โ่ฉช้ํ ต๋าต่ํล่ํธช้ํจุชู

ด์์นู าิต๋โ่ดํ ่จ ฑัู ~ ๐๐ขูฐต่าโ ๅย่ํย่ํ 41ท

ต่าิท4 . ฉ่ําิต ว๋ต่ํ ส์์. ช้ํ ณ โู่ ดําอซ้ํอ

ช้ ณํู ๐๘๓1 ๅรบ๊ ้ ท๐๐๐๐

0นด๋ๅ" 0_๖รื.๐๐ ๐ตุ ส๊์์ 60ป นื์ ว่ํ ฉ่โ่ ต๋10ถ้ํธิ์

ชู้ทย่ เํ้รู๊ ส์์ช้ํ ตู้ นฒิ ฝุ รุ่สุ่ ซ่้ํ~ ณ์สฒิสู าท

โ่ดูท ~เ้า ~ม่ําเร้ ทํ สุ ๅ . ๐๐ .โ่ซ้ํ ๅถต๋
ั ด์์ร ัซ้ํ ต๋ ด้ /1' ก ทูู้ ~ ซ้ํ ๐๐ะิตก าท

เ้ด์์ ซด์ ต์่ํ 0ด์์ซ้ํา ณิ โุ่ ~ถ้ํ . ณุ

ชู้ .ฒอ .เ้๐ะ โิ่ ๐๐จนเ้ ๖๐าินูง๋๊ทต่ ใํ

นําเ้.ชุด์์ย่ํา ชิ้ํฒ ฑูต๋าซ้ํ รู๊ ` จะิ .ๅฒย่ธํู

0ณุล่ํช้ํขญิ 0ซ้ํต่ํๅโ่ โ ช่้ํารโ่ อเ้ะิซ

รุ๊าิอหิต๋ย้ณํีปืฉ่า .ถ้ํ . ต่ํ0 เี รู้๊ ซอว่ํ4หื

ณ์ นีฑูต่ําิด์์. ๐ซีซ๊.โ่ต๋ า ซ้ํ โ่ณ โุ่

ฑต๋าินีโ ต๋ อย้ํขญ่ ~ ถ้ ตํ์ม่ํธ์รู๊ ๖๐โ .่จาิ.

ด์์ น้ํา ทต่ําิเ้ ณีฒด์ต่ํ รุ๊อู๊าิ ชาต๋าจ็

ซุ่ท ถอรุ๊ฌ1เ้มงิ _ ๐๐โ่ อล่ํ าฉิฑ์ย่ โํ่ทส์์

ซ้ เํ้ าส์์ ๐๐ถ้ํทฝืน้ํอโ่บึ๐ซ้ําิ

ศุว่ํตุหู เ่ ต้่ํา โิ่ าิตุ

ส์์ซ้ํ ๅรู๊อร่ํา ติ๋าเ้ าต่ โํ ช่้ํา ติ่ โํ่ ๅเ้อณุ

ๅโ่ อีเ้า่ทดํ ๓ฒน้ํ ๅชูผัหู้ฑาณฌญูต ขฺื

อุ๊อ๊ธ ด์์นั ช้ ดํ์์~ด์์ ~ ๐๐า ริู ธ์ฑต๋ฌป๊

ต๋ถ้ํ ๅฑต่ํา ติ โฺ่ขณู .ปิด์์ ซุด่์ เ์้ ร รู๊อเ้าิ

๐ตอ น์อีนาิ ฒโ่ช้ํ โ่๓ ญิด์์ท์ว่ํา ดิ์์

พ ฉุะิ โ่ต์ ~จาิ ~จดํชู ว้ทอ ช้ํานู ท้๊ทต่ํน้ํฉั

/ ส์์ ~จงื ~ ซุ ณ่ีนใ บํ0าินู จ้ื

ๅทา ชิุช้ํจหต๋อ รุ ต๊ เ๋ ฒ้ ๐่โ่ จณ์ค้ํ~ย้ํ

า ดิ์ น์ี ซ้ําด์์ ๐ทาิด์์ฒนปู้ด์ ต์ฺ ล่ํ ๖๐

~ณ~า ติ๋ศูตโ่ ๐1๐๐โ่ ๐ ะิรณ เ์้ าทรูณุ้ โ่๐1 ซ้ํ

๐๐ล่ํ ช้ําิ รุ ณ่์หาโ ะิรค ใ์เ้าิ ใิด๋ล่ํ ทซ้ํ

โ่ฝึ ๅา โิด โํ่ษ ตั่ํ ฒ ฑ รูู๊ าิซ้ําิโ่

ท ต่าิฑ์ ต๋ๅย้ โํ่ 0น่ํ ฒสโ่า จิุ๊ .ช้ํโ่ร สูุ่ ๅ
. -00 นีิ .

ฮู!

่ /ฑ์ / /

อาิฐ์~ค่ําิ าซ้ํ าิาโ่ ร ยู่ํ ณ

โ่ ด๋ซี ~ ณุๅรู ซู่ยร็ูฬ๊ิกู คู้ บู ฑู๊ซ้ํยู่ด์ /์

ั รีฮู/ สศูฒิต่ํ , ๐โ รู่๊อ ชแฒิ~จาิ

ต๋ฒิท ๐ชู้ ปี1๐ ฑูยู อ่ย้ํ าิกูนําิ ธํ~ ั

ปิด์์ สาธ~ย้ํ .ๅซ้ํ เ รุ้่ต่ ตํ่ํ ฮู๐ด์์ รู ห๊ิตฺ

ณุฑธูษโม่ ๐ํ ๓น่ํา๐ รุฉะนํชิญูสฉ่ํ

อตฺ0ซ้ํๅณุ๐น้ํ๐ ฑูต่ํะด์์.ม่ํช

ทต่าิเ้าิ ชู้อ่ํว่ํซ้ํโ่ด่น้ํ๐1๗ณใเ้

๐๐ ๐ ทิ4คู่ ฑู๐ธิณ โู่ๅาิฑสุ่ ฑู๐ฒอรุ๐

ซู ด่์ เ์้ศูซุ ซ่้ํะิน่ํ อูซุ้่ฐีท า ซิุ่น้ฐํิฑู

าิช้ โํ รู่๊อฒน้ําิฟิ ต่ํา ๐.๐๐.รู๊๓ 1

๓รู๐เ้แธ ารุ ด๊์์ โ่ณุจ าซ้ํทดํม่ํ ฒ

ฑูต่ ๐ํโ่ด์์ จ๊ช้ํ. ๐๐ช้ํณุธ~ซ้ํ~ต๋ตบิเ้

ขุด์์ 1ลุ้ ๐๐๐าิ ๅ ๐๐๐ต่ ฑํณัรขุ น่้ํ๐รู้

ต๋ย้ํอุ๊ต๋ถ้ํ .ปื๐น หึืาจ าซ้ฐํิ ร ซัุ่ม่ํช้ําิน่ํ

ม่ ชํ้ํ ช 0์ 0ต่ํจอโ ใ่ฒิ ทนโ่ณุ๐ทฉุ

รศูขุ่ซ้ํจออ ต๋าาิจช้ํ ~ ป นื่ํซ้ํซ้ํโ่ล่ํ

ซ์๐ ๐๐ .ณี.ฑต๋ฑโ่จ ๅฑสุรุ๊ า ชิํะิณู

ร สิุต่ํ ฒรณ์ส์์ขุฒน้ํฒโ่ ~ ถูล้ํ. ๐

ฑด์์นีล้ํ าิ ๐ฑูธ ร์ู๊าปื ~ถ้ํ ภ ฮั่ณุฑต์ โ่รุ

ๅ . ~รู๊ติ์ฒโ่ ตต๋หิต่ํ า ขุ่๗๐๐๐ 1ฑ

จแฒ่ จุดโ่ ~ 0 าินําฒ บู๊ๅทน โ๊่รู ฑู14

~ณี. ” 04๐ ๐ก ทต์ ส า ๐๐ ธี

๗ ๅต๋ฒต๋าิ ๏ณฑูต่ํ ๅทา ชิ้ํ0ด์ เ์้

ขณะิ ทา ณุ ๖๐ช้ ตํ่ช็ จฒ เ้ย้ําิรู

ร จีออโ่โ่าิต โฺ ๐่ .ณีก ทัธิร์ู๊ รุ น้ ฑ์ู๐ธิ์าิ

าตา่ซ้ํก ฒิกย้ํปือ รู๊ะิาิ ๐๐สู้ รณู

า โิ่ษ ฒัิท์ ~จะิ .1ณู. 01ฑา ติ่ํต๋ พ ใุหโ่ ย ชึ้ํ

รุ ช่ืา ติ๋อภิ ร์ ฑ ดู์ ใ์เ้ า ชิื ๐าิ าิ๐1ทูง้ษัชู้ ซ้ํต๋

ช้ํช้ ซํ้ํช้ํต่ํ6~ต่ํขู ธ่ิสต๋วู๊คํ

า จิ โ์่ต๋จ าิณล่ํ . ศ ซู้ํด์์ข พูุทต่หู ฟ้ื

อู๊ะ 006ต๋ า ขูฑ่ส์์ ขูค่่ํณ์ ~าิช้ํรี

ว วิู ส๊์์ต่ํอ ฑูต ต๋่ํโ่๐ ติ ร์ุ่ฑ์ฒต๋ จแ๐ณ ซุช่้ํ

าิต๋ย้ํฒิ ๅต่ํช้ํ ต่ํดูราิธ ร์ุ จื

ฒ่ฒิโ่ช้ํ4ฒิ ฑูต่ํา ชิ้ํต่ํพื ๅฑช้ํ

ล้ํ ๖๐ช้ 0ํ ช้ํา้ฒิจ ปือช้ซ้ํช้ํ

าิซ้ํ๐ะิ วู้รซ้ํ ต่ํ ล ชู้ํ4ซ้ํสู&หิ ๅถ้ํ

ณี .ฑูารู๐ พืณ โุ่าด์์ ซ้ํต่ํ ร๊าิช้ํถ้ํ

ช้ํ จส ญููดค่ํา ชิต ซ๋้ํ ซ้ํต่ํศ นู่ํ ซุ ฒ่ิ

๐ณุฒจีน้ํ พ ใุด์ โ์่ ส ซู้ําต๋ ช้ําิโ่๐ะิ

วช้ําิช้ํ าโ ล่่ํ ทะ ดิ์์โ่ คุ ฒ้ิ น่ํปู้ า ณุ

ณ ๅูฒน้ํ าิอร่ เํ้าิ ๐ย้ํ0.โ่ต ธ๋ีใจฉร๊

ฑ์ซ โูจ อืู๊ะดิ์์ต่ํซ้ําิอ่ํ
๐๐ ๐ . 1 1 ~ 1 1

รู เ้ น้ื ๅซ โู่ถ้ํา ชิ เู้ ฒิ ๅ๓ซ รุาิด์์ ด์์

ฑ รู็พู่โ่ ต เิห้ฉ่ ซุ ต่่ํช้ํ ณ /ุรู๊ฑ์ ร็/

ฑย่ําิบฮ สั์ ข์็ ๐๐าินใ .1 ~ฑ์ฑ์ทืฑ ฑ์์ ~

า ธิูฒด์ ~ ล้ํ อโ๐ซ้ํ ~โ่าย่ํา ย้ํา ถ้ํ

ต่ํช้ํ . ถ้ํนฑิต๋ ทต๋า เิ้ ขุ่~โ่ต่ําสู่ยู

ล้ําอท์0เ้ ท ต่ําิธฝี

/

0โ่าท๐ราิ โ่ซ้ํ ต๋าิาิ ม่ํทยุ ก ลูิ ท

จุ ย๋้ํกเ้ท ๐ั ๐าิ~ นู จ้์โ่ ว ส็์์าเ้ รึ อสู้ต๋ช้ ฮํูด์์

ทรฑู๐ๅะิ๐ ทต่ํ ๐๐ ๐ธิ ณ โุ่ ช้ําณา ชิ้ํต์

รู๊น รุ้ ซุ่ ล่ํ ธิจ์าิต๋ ฉช้ํ อย้ํ ~โ่อวูดํา ชิูหี

ต ซ๋้ํ ะิท า เิ้ ทส์์ ขอ่ํหุฑู้ พื ฑูต๋าิโ ทาถู?
เ้จ๐๐โ่ ้ ธําเ้ ๅ ชู้ฒิ ขื1ฒจท็ .โ่๐1 ร้อรู๊

ต๋เ้าิญู ซูอแท็สุญ์ โค่ําิ ช้ํ ฑูต๋า เิ้

ฮื๓ ซ ดู์ เ์้

\ าิถ ซู ยุ่่นใเ้ซึ่
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ๅัด์์ โ่ต โ่ฉีก็ลุ้ ธิต่ํชู้ ญิ๐ต่ซ้ํ ช้ําิทย่ํ

ซ้ําิ เ้าทนํ6 . จ๊ต๋ ธี .๖ขิ .ฑาย็ เ้น่ํีบู๊

ศ ชุ้ํ๖๐ ณีฉ่ําิท เ์้ ธ์ ณอ่ํณ์ อ เู น้ต๋ ~1 .เ้ารวุ้ต่ํ ๅ1า .่

โ ซ่้ํอ้ ถ้ รํ์ธุ์ ๅาิซ้ํ ถ้ํ ฑ๐ดําิอ่ํวัฒฝัๅช้ํ

๐๐ธ์ฑ ๐่ 1 สุ่๐ .1 . ถ้ํ ~ฌาต่ ชํ้ํ ~ ณีโ จู่น้ํ . อเ จู้ล่ํ

ม่ํา ติ๋ณโ่ ต่ํด์์ขฒิต๋ ~ อู้ซ้ําิต๋ ๅ๑๒?

ฮ ติ๋าใ ฑ์1ทล้ํ า จิุ อ๋ ~ ชุ่อร๊ะิดํ ๖๐ .ถ้ํ ~โ่า ๐๐๖

า เิ้ ซู ต่ ฑ๋ ชูา ด็กู ๐๊ าต่ํน้ วํ่ํธ ห์ู่เ้ ซู โ่่าิธู๐๐

~ถ้ฉําต๋ฑซ้ํส งู๊ นฑาณุ~ ฆ่าิพ ตุ๋ ~ด์์ า เิ้ แโ อู่

ฐด์์โ่ าฑอู ๐๋ า พ วุู้ ~โ่าิณ โ์ ฮ่ ธ่ิ์ หุ่๐ ทูย่ํซ โื่

แาิด์ ต์๋ .1 .ร่ ๐ํ รุ๐รทึ ช้ํฑ ซ้ํช้ํฒ่ ๅชูฑ

ณ์ธ~ณี เ้ฒิ ~า เิ้ ฑู ตาิ รุ่ต่ํ๖าิ.ย้ํใน

ยําฮิต่ํขู ล่้ําล่ํ ทซ้ํ ทุ๐ ฑ0ฟ ชิ้ํ๖ล่ํ

าต๋ม่ํ ฑ ธ ท ต่ํ
ธีใชูญู ๖วู๊ะ วิทาวู้ณสาิย์

บําิ~ถ้ํ . รุส ชูู้าิ ด์์ 11ดํ๖/ณูณุฑีฑ4 ~

า ธิิ์ ส์ เ์้ งั~ ~ ต๋าิใ๖๐ฑ์ฑฒิ ๖๐ .1 . ต่ช้ํธิ์

ขุด์์ท ช โ์น้ํโ่อรู ฑ ตู๋นเ้ ๐๐3ภ ๖ั .ด์์ ๐ฑู

ติ์๖ญต์รจ ดุ์์น โํ่ ฑาะิ๐โ่ ๖๐ช้ําิ ฝ่า ต่ํ4 ต่ํ

ท๖ม่ํ ๖๐๐โ่ซ้ํ .ถ้ํ. ฌส1๐จูริ ฏิ

ณูซ้ํหรื ถ้ํ ช้ําิรู๊ .1. ๐ใช้ํช้ํ พิโ ง่ ซูุ่ ณุ

ปุ่ 11ะิ สต๋๖โ่1 ๖๐ .ย้ํ . ๖๐ย้ํากน ฐึี ฌย้ํ๐

จป๊ื๖ต๋ าขู่าิโ่ ส์์ ๖๐1โ่ า ส์์ย่ ชํ้ํณีารู ๅฝูแล้ํ.

เ้ ่่ ร๊๐๐๐๐๖ าิญช้ํฑิารื ต ซ่้ํะิ พี ฑะ ฑิ

~ - ' ๅ10เ้ ทืวัฒโ่ .1 - อ ช้ํา จิโ์่๖0ญิซ้ํล่ํๅ

๖๐ญิจ๊าิฐ์ รุ๊ะิฑูค ๐ูท๊ทู้. ๐ -ง้11วนั่ โํฌ สื

า 1ิ ~ขุต ชฺ้ ใํ

หู้จ ใูะิ ล้ํ๐.ใ .ฉ้

7

. 6๓.๖๐ตุ๊ะิ
ฑ๐๐หิ๖าิ /

ด์ ท์ ~๓๐๐๓๖ าิ๐ฉ ซ่้ํ าณุชู้ เ้ต ย๋้ํ ~

04ชู้เ้๐รูฉาโ่ . ๐๐วุฒสู โ่่ญู ด ชํ้ํ ถ้ํ ยู่หึซ้ํ

พื ซุ ซ่้ํโ่ ตู้ .1~ โ่ต๋ย้ํา อโ่ ฑี ซุณ โุ่.ๅาิช้ํ

ม่ํ 1๐๐ ถ่ซ้ํ ด์์ จ ติ๋ฑ์ซ้ รํํโ่ด์์ข์ ๅฑแกู๊
ยู่โ่ อาิ ร าิ ชาเ้าต๋ ๔. ฝื

สู ผ่ เั ส้์ ท์รุ ส๊์ ล์ู่ร็ ร็รู อ๊้า .อ ๖ัฮ ดุ์ ส์ู้

ิ เ้ จ 1์1ปื 4 ฝ ดั์ จ์๊กึ ๐ 1 - 11ซ ๐้ .ฑ1

ด์ เ์้ ~1 ~ ส์ ข์็ ลุช๊้ํลูชู ฑ ฮู ~ &ล้ํ

ฑ0ส์์~ ด์ ร์ุ๊อฝืฝุ่ ช้ํ4โ่ .ๅน ฑี รูุ้รฑูอรุ 0๊1เ้

ซุ่ซ้ํ พื ชาโ่๓.ช้ํ . ณจช้ ผํัซ้ํน้ํ

เ้า เิ้ ชา ๐ณ์ .1. 0รจ์ ฑถ้ํ114๖ช้ํ ะ นิ้ํ

ร สู์์ โ่ สู ซุ้ ณ่ โ์ ธ่ิ์ ~ รู๊อ่ํต๋โ โ่่๐๐ตฺ~จ้อง นั่ํ ฑูตุ

สู โ่่ ซ้ํณูยิ รู๊๐ร์ ข โุ่1ทซ้ํ. ๐๐วุ ซ โึ่ .รู โ๊่

ซ้ํช้ํ ต่ําตึ 1ศ ฑููท ๐๐ ๐าิ ฑช้ํา ทฒด์์จ

ท1รู฿11๖ ช้ํ ฑต โ๋่ปุ้๖ 11 โ่ปุ้ ๐ช้ํศ์๐ช้ํผั

. เ เ้ เ้้ . าิ๐โ ต่ /๋๖อึ๐โ่ถ้ํ๖ าต่ํชู้ ว รัน่ํ าิผั

สูต โ๋่ ฑายึ ปู ส้ึ ต่ โํ่ ปืญูต รฺ ๖าิ.วัฒาิฑจ

ณ์รุ๊ าโ ใ่อึรู ซ้ํ0เ้าิช้ํ าิาสู ๅ ๐าิช้ํ๖๐ ขูด์์ ๅจาต๋๐โ่ตุ๊๐ใด์์ด์ โ์่ ฑ รู็๐ถู ฑ ฝูั

ฑจ ๐ื 1ยู่ฑล่ โํ่ ~ ๐๐ธ์ ซ้ํเ้นฑฒิ๖ ฑต่ํ

ศ นู้ํ .๖าิ .1 .โ่ฒ๖ดิโ์่ . ๅซุ ด่์ โ์ ใ่ช้ํ .ๅะิ๐บูภ _ุๅ

า ชิุด์์ ๐รุณซุเ่้ ฑ ด์์์ต๋าโ่ .1 .ต่ํ1ณุต๋น้ําิ

0ย่ํ ซ้ํ ๐11ฑฉาิฑ๐โ่ล่ํ ๐๐ ~ ถ้ํ~1 .ปืแร ด๊ ฑํ

. ณ สุ ฑ์ ~ซ รุุฑ๊าต่ํ . 1๖น้ําิ ~ ทูต๋ซ้ํ๐งีณุ

โ่รู -ย้ํ .1 . ต์ลูอาิย์ ~ ณูถ้ําณุ.ฑูวศุท๐

ช้ํจน ทืุ^ ฒเ้ ๐าิาิ ๖๐ . ถ้ํ .1. ๓๐ด์ เ์้

รู๊ญ่ซ้ํ -บ งึูซุ่นําจธุ์.๖จิ .1 ขุ รู่๊ หิๅ ณฮิรุ

๐๐ด๊ฑ ช้ํหดําิะิ ขู๐สู่ย้ ยํ้ําิา ดิ์์ล่ํา โิ ใ่ ต๋ารู ปุ่ น้ํา ฑูถ้ํ .1วัฒด์์'

าิ0ย้ําิ ~ถ้ํ-าส ชูู้ ฑูตู

๐ด์์๖ ฑฐ ด์ิ๗์๐๐ ฌย้ํา ณีว๊าิ ฌรล้ํอ้ย้ํฬิ

ด์์ดํณะิ ๓๐โๅซ้ํต๋าโ่ น่ํฮ๊กเ้ฑโ่ ~ฌณ์ขุ

ม่ โํ่ ล่ําิช้ํช้ํ ๓๗11สโ่ อ่ําิาโ่ ๐ ด์ ใ์โ่ท๊ะิ

เ้ย้ํ ~โ่ ฒิ รึ จัด์์แ บึฮ๊อซ้ํเ้๐๐๐น้ํรูะิณฑ

๐ณฑโ่๓าิญ โู่ ~ ิญูฒิ ฑ์~ ๐๐ช้ ตํ๋ ต โ่่ฑ

าต๋ น่ําิช้ํ ๐๐โ่าิ ชู0 ~ 0 -ณุ ~ณีสต ซู๋รีมาิ.

๐๐โ่สู ๅ๐๐๗ รู ๅ 0ณโ่ซ้ํธฒ โิ่ ด์์ต๋าโ่

ฑ ซ์้ํ๒๐๒๓ าจะิ า ชิ้ํ๐ รํช้ํ๐๐ธ ญัู

ซ้ําิ ญ้าย้ํส์์ ~ ั1๐ ๖าิ. า วิ๊ส์์เ้ าิ~ข ดุํา่าเ้รุ้น้ํ

.๖าิ .ช้ํ4ล้ ทํัว ยู่ซุ๖ ฐีเ รู้๊ ต๋ซูาิ ~ ยู่ศูน ศีู

าิ1ะิ ๐๐๐ ๐๐ .๖งิ -1 .01๖

ฑฮูเ ใ้ฬ หิิ ~ถ้ฮํ ~าิาง้อเ้ โ่๐1 ปู ๖้จิค้ํฑูต็ พื ทต่ํรุงูรอั๐โ่ต๋รโ่ ๅาอูฑฉล่ ธํุ์

าะิทย้ํ โ ซุ่่ จต๋ม่ํา๐ ถ้ํา ทต่ํต๋ย้ํช้ /ํ

ฑาิช้ 1ํ๖ขูน้ํ ๐ใ๖ซ้ํ ฉุา ชิ ว่ 1ํตุธีฑฑฝุ่

ต่า วิ์เ้ะ๖ น้ํ ะิเ11 ณุ~ป ฑืาศี ฑ์~ ต๋ย้ํทฑาิฑวุ้ชื

หึ ๅโ ฑ่ ตู โ๋ เ่้ ต่ํ ม่ จํิต๋ .ฟุฟูจิพจูรํณ ท์ต่ํ

ฑิ .อ ๖ั .๓๖ โ่า ๐า ติ๋าิ 1ฑด์์ต ชู๋้ฑ๐ ๐ฅเ้ฑต์

าิรต่ํา ธิีว1๖ ย่ํ๐ฐ ๖ี๐๖ช้ํ.ซ้ํๅ รู๊าฑิณ โุ 1่ ต๋ย้ํ าิ ฑฃต๋า ๐ิ ซูค้ํ สู่ .น โ์่

ซุ่๐โอ๋ฑ ณุพู่ด์ ร์ สุร ๖น้ํๅซ้ํฮ๊ทต์ ฑณุา ~

.๖ชี .ๅต๋ฑ ๐์ ณูอาิช้ โํ่ช้ํ ช้ํ ~ แน้ํอน้ํ ารู๊

ๅ ฑูตู่าิจูโ่่ ง ฒัิจาจง้า ช้ําบิ วฑศูาิต๋รู๊สู่.

ฑวุ่ ๐ ณู ข เู้ ~ฑ ~๖๐ .ฑญ ฐิี.ซถ้ํซ้ํ ~ด์์ร

ฑูธู๐ ฑจ้าอ ท้ดํ ณฑด บ์ุ้ จื ณูถ้ํด์์ดด๋

ฝึฑูแล้ํต๋ ๖6ชู้ ~ๅช้ํชู ญอ ลุเ้้าิ๖ต่ํ

โ นโ่ ๐สูต๋ ๖๐ฑโ่าิบิา๖

ก ลู่ํา ฑูต๊ต่ําิ ว สิ์์ ทธิ์ฑศ์ซ โู่

ซ้ 1ํอย้ ฑํฒิตห ๐เ้ / ๓โ่ต๋ญู๖ าิท่าิ

๐11 ณ์ ~ ค้ําิฑด์์ซุ่ล่ํเ้ฑธเู้ทิชเ้าาิตต๋ด์์

จ ร็ุณุ๐ ต่ 1ํ1ฑ ~&ฑู โ่ต ช๋ อีาิาโ่โ่ล่ํซุ่ณเ้าิ

๐ฒฑูผั ๐๐ซุ่๐ช้ํ ~า ~ชว์วี ~ ช้ําน่ํ ณูณุ ~ ณุ
ปู่รโ่ต่ํ ณุ๐รุ่น้ ตํ์รรู้ ๕๐ ั

เ้๐าิ๓๖01๖๖๐รุ้ฑ๐รู ต ตู๋ช้ํช้ํา โิ่ร

วูตู นุ้๊อ่ํะิทธิเ้น้ํช็ขู่0 ถ้ํด์ ว์ู๊ช้ํน่ํ

ณ .ุ ลุ๊าิา๖าิช้ํา ชิ้ํด์์ รูมึ .ชา . ๐ ~ ซ้ํ

าิญู ฒิ ๐๐1๐1.1ท์ .๐ ~หู ใ้ชู โ้ฉ ด์์ นู้ ๓๐. // ถ้ํ

๐ ๖ล่ําท โ่ ดํ ช้ํ 0จิ๖าฉๅาิ.ต่ํฒิ

วัต่ํ ณุ๐.ส์์ - ช้ํฒ ๐ ๐ล่ํ๐ ซ้ํะิต๋ ด์์ ต็

ฑฉ.ใใใถ้ํฒ่ กู้ ๅะ โิ่๐เ ด้้ าิเ้าิฒ

๖01๖ .โ ง่๊ซ้ํ๖ ารึ ณ์ฑ์ ด์ ย์ืน้ ณํ์
ด์ แ์ รู โ๊่ซด์์ฌะิ ด์์ ษ์สฉ่ ~ ฯ ๖๐ย้ํ

ส์ ซ์ุ รู่ค๊้ํ ผ สั์์ ~ ฮูวาิ น์๖ ฑต่รู๊ ธู ต ฑ๋๖

. ฑู ริ ด์์ ถ้ํ 0ด์์

จุสุ๊ด์์ธุ ะริ๊า เ้าิด์์รู ส๊์ ท์ู ว กู๊๊๐ะิ

จาร๊โ่ด์ ๖1เ้นต๋๖ ดําิะ โิ่ .1 ~ชู .าิ ๐1๐ช้ํ .ซูะิ

๖๐ช้ํโนฑ ๐ฑ ซูาอ่ํฑ น์ฒ่ ต่ําิ ๅส์์.ฒค้ โํ่ ทา ชิ็

ด๋าโ่๐.รุ๊ ฟุตหีณ์ ชู้ล์ธุทิ๖๐๐โ่ 1ทหึ .ปื๓๐ภิ

ปืาิอ่ําิ โ่าส ดุ์์ ด์์ วรัู่ฝ้าิ . 0 .ฑ0เชุ้

ด์์ ๐เ้๖าิ 6ล้ําิ ถ้ํ ต์ขุ่าต่๖ช่ อาย็ ๅ ร ดู๋

ย้ 1ํฑ ๅช้ 1ํศูน็ ๅ กูฑ๊ช้ ซํ้ํ ช้ํเ้ต่ํ ซ้ โํ่ฉั

รุ๐ ๕11หู้ ขุอัาิช๊ต๋ อฒด์์ชื ต ร์้๐น่ํปู ฏ้ิเ้

๖๐ ร ดู์ โ์่ต่ํ าิอชูซ้ืจีน่ํลุ้มิอรึช้ํซุ่ ฑ๐ใฒ๓๐ ซึ.ขูฐอชู้ ๐โ่ต่ โํ่

้ / / / ศึ

~ณู ~าิ ~าิณู ๅ .111ว 1ั ~ ต่ํ . ๐ณุด่ ๐ณ กุุๅ .111 .

.ซ ฉุะ ริู๊ธิ ๅ .ญู:เ ว้่ําิ รู๊ ฒนธู น่ํนุ้

ต่ํะร ~ุ . ~ฑ ~าิแาร๊ ๐ฑ ๐๐%

ด์์ ๅจู .ทส์์ เ้๐ะิฑส์์ซุ๐ฑ ๅถต๋ร น๊่ํ

๗๐โ่ ซ้ํทด โ์ ว่๊าิ น่ําิทธต่ํโ่ซ้ํา

าิฝุ่ 1 ค้ํ โตู่้ย้ํ ต่จูซ้ํ๐โฌเ้าิต๋สุ่ ดํสุสุ ป่ี ~ช้ําทุก๊จ ซ เุ้ ธ์ธ ตุ่ํ ร ใู0ฑ ฟ็ส์ โ์โ่ งับตื่ํา โิ่ ส์์ -



โ ปื รุณ์ดําจม่ํช้ํพุ หิฮฐ์ฮื๐ธิทฉย้ํะวุถ้ํ
าธิ ณู่ ซ้ํติ์ ซ้ํ ทว๊ต่ ๐ํ1 / ซ้ํ่

เ้ ช้ ฐํีรู้ ธี ทู๐ส ตู๋ช้ํรย้ํรุ๊ ๐๐๐ฑ์ญิ๐ ทธิจู่

ตูอร์รู๊ณ ต์่ํ าซ้ํทย้ํ ซ้ํ0ซ้ํ ๅขิจต่ํ

าโ่ ซ้ํ 6ฒต๋ ~หจ าซ้ํชู้ ฑู๐วูด์์รนู๋าิทฒิ พ โุ่

าิช้ํ าิ ฑู๐ช้ํช้ํ ณี ซุ่ณ พีื ฑูๅ อธิ บ์ุ๊ะิๅ

๐ฑซูโ ใ่ช้ํ า เิ้ทฉ โ่ ซ่้ํ ๐๐๐โ่ ส์์ ซ้ํอ

าณุ6หู เ้้า ~ค่ํ ๐๐๐โ่ กู้๐.ๅถูล้ํ รู้ รุ้ฑูตุอ้าฐี ย้ํ

ฑ รูฮ ดู๋ าิปืณี าิอ่ํา ริ์ ต่ํ 0 อต่ํ ชู โ้่ ผู้

ฑูต๋าฌโ่ .ๅ ~ฑูา.4 111๐4 ยุ้นย้ํซุ พีซํ0ล่ํ

ฑิ ~จาิ ~พื าสุ๐. 0๐วุ ฑูรฟื โ ~่ท อึณุทโ่

11ช้ํ หิชต่ํช้ โํ่ ๐๐ถ้ํ าิ . ๐๐วู ซ้ําต๋

ฑ เ์้ ทอซ้ํต่ํ พืรุ๊อส์์ ด์์ซ้ํ า เิ้ล้ํล่ํ ช้ํช้ํ

~าิ ณ โุ ๐ฑฑโ่ฑด์์ ต ช๋ีซ้ํ ๐๐ล้ํฒิส์ ใ์ฑ ฎูิ อ์รุ
ย้ํชา ั่ซ้ํ๐ฑป๊ า อิ่ํ ่ ๐๐ ๐๓ ซ์

เ้ด์ ส์ู รู่๊รู ธุ๊ซุ่๐งื๐น้ํ จาิ .รู ปู๊ ฉ้้~ ล๊าบ อ๊ ณ๊ ใีโ่ ด๋ ชู้

โ่สทปิดําโ่มีเ้ย่ํอโ่ รื ญูดําิโ่๐า หุ้ ปิด์์ช็

ย้ ชํ้ํน้ํฒ่ โ่ทส์ โ์่๓1ซถ้ํ . 0ณู อช้ํอโ่ หุ้
อณุ๐ ธุ์ธ์ทต่ํถต๋ ณิช้ํจ. ถ หููาชซ้ํฒ

ช้ํ ถฒิทือุ๊อ ฑู๐ย้ํ๐ ต๋ะ เิ้๐าจเ้ ช ฮูื ต่โช้ํรุรู๊๊ช้ํ ๖๐โ่ากรุ๊ ๐๐ฑส งู๊าิค่ําิต ซ๋0

ต่ําอ ~1 รู่ รึ ผั งี /าิ ~1 ~ถ่จออณู
ข ยู่ํส์ เ์้ รู ส๊์์อาชิ ~ู อ๊ะิสงู้ย้ํณ์

วนั้ํอ 1 หึ ม่ํเ้อยึด์์ ทนต๋ย้ํฉุก ตูู้ต่ํ

0ฑู๐าิขุ่ ร้ ณุขุช้ 1ํซ้ํ ช้ํ4รู ข้ ร์าิฑูน้ํ

ญอธ ฒิต่ โํ ง่ ทีาิต๋ ฑ ตู อ๋๊อโ่าจณ์ๅณูรุ้

ปิด์์ทต๋ . 00รื โ่ฒิ ทูล่ํช้ํ ยู่ ๅาิฑูาิต๋าิดุต๋

วู๊อเ้ป ดิ์์ ๅอฉ โื่ ถ้ํ ทะิ๐าช้ํ .ณุฟุ้ร ตู๋อื ส์์

๔๐ ช้ํ อฮ โี่ร่ํธิ ซ้ํฑูตุ รู้จูเ้ด์์อ ช๊้ํวุช้ํ

าิ0ด์ท์ ราย่ํรุ้ โ่ ล่ํา จ ตึ่ าํก ต่ํ ถ้ํ
้ าน่ํณุ๐ชู้ซ้ํ ซู อโ่ ซ้ํา ซิ้ํา~จ ๐ ช่

ๅจแโ่ดุ้ ณุ๐๐ฮ๊ซูอธ ๐ต่ํา ติาิตน 1

ชู้ชู้ฒรู้ โ่ต่ําจุ๊าชิ้ รํ่ํต๋ .โ่แริ รึญิฑ โู่รธิ .์

6? ณุฒน้ํต๋ ฒ ติ์ 11รุ๊ชุด์์รณุท/

ซ๐าโ่ ๐๐ทาาิ ท๐๐๐๐ ณ์ใหี ` ฑ ผัฝ้

111โ่ รู๊ก โ์่ฑต๋ด์ ธ์ผับ ๅา ซิ้ําิโ่๐า โ่อ ค้ํ

ธด์ ธ์ ฑูตโ่ ถ้ําิ ณุ0ต่ําถหิะโท๊าิด์์

ตอ ณุต๋ฒิ ๓ณุ๗๐๐1อุ๊ 1ฒิณหู้๐ช้ํ

11รุ้ โ่ต่ โํ โ่ ต่่ําิาโๅโ่ต่ํศิ๐ถต๋ซ้ํมิ๐
ซุ่ฮูารู ร๊๊ฑด์์าิช้ํ เ้โ่ ย่ําว ทิ์ท ขุูท .1 .๐ด์์

ทต่ํซูนู จ้ะิด๋น้ํ 00ย้ํร อ้ืซ้ 1ํธิ 1ด์์ต๋ย้ ชํ้ํ

0๐ฐี าท ส์์ ~ซุณุโ่ฒิ ๐๐จซ๊ซูดํญูธจยีล้ํช้ โํ่

๖๐โ่ตู่๐นจรู๊าิต่ําฮา ริ็วูด เ๋้ วู ชู้้ณูผั

ฬิ ๐โฑ ใ์ ๐๐าิ า -ิ 'เ้อื๐๐โ่ โ่ต่ฐี๐๐ฮ ถั้ํฑูตุ้า ทิ็

าจฑูณูรต๋ จ ๐ู เ้๐ อึ ๐๐ฑ ติ๋าฝึ ช้ํ ธอท๐๐ ถ้ํ0

ปือทาาิ วู้ช้ํ อเ ฑ้์/โ่น้ํ~ ๅณุรู๊ ร็จ0เ เ้้๐ชี

.ด์์ .ฑรือ โ่า น่ํซส์ๅเ้ โ่ ะ เิ ร้่ํจ้า ชิ้ ยํ สู์์ณ ชูู้

ฑูต่ํโ่ ๅาิา โิ่ขท โุ่โ่ งีจดําโ่ ๖๐๐ด์์ป๊ ซุ่าิ

0๓ท๐ช้ ๐ํ๐โ่ซ้ํ^ด์์ ต๋าฐ ใี ทาิธ์ซ้ํ โ่ ๐ าน่ํ

ธล่ําิ ช็ค่ ซํ้ํโ่ แฒ เิ้ ๅฉุณาด์์.ตู

ซ้ําจาิธําิ ต๋าฐ ใีโ่๐ น้ํน้ําิดําเ เ้้ธั ซูก็

ด์์ เ ๐้ พื าซ้ํะซ้ํ ฑิต่ นํ่ํอเ้ซึ ล่ํทต่ํ ซึ

ด์์ ซ้ํ๐ช้ํ พื ต์จต่ํ ปู้เ้าิ ชต ช๋้ ชํ้ํ
ณู ๐๐ฑูต ่ ต่ํ า ๐ ด์์ ้ ด๐

ช้ดํ์ ใ์รูอ๊ซ้ําิ ชูฑ์ถ้ํรู๊ช้ําซ้ํะิทอู ย๋ํ ~ เ้น่ําิ จาิ วฒัช้ํ ~า ซื ล่ํร /ี ๅ

ล้ํ ธ ๐์ าน่ํจด์ โ์่ ถ้ํ ฒิ ๗๐๗3 ซูซ้ํ

จ๐ถ้ํซ้ํ ๅ อช้ําจด์์โ่ซุ่ าต่ํม่ํ
-

ส์์โ รุ่่ น่ํช้ จํิต๋ ช้ํ ณีทต์ธุ์ด๋ ตู้ ร๊ะ โิ่

จา ต โ๋่นเ้ฐ์๐โ่จ ด์์ ๐.บึ๐ธนูขดู์ จ์ ดื์์ฑจั

น หิต๋ รุ๊ า 1 ~ ทู~ โ่

ฟื0รูซ้ําชิ้ ดํ์ ข์ รูู๊ส์์ส์ ซ์้ํ๐ช ตูู้

'1 ~ฑิซ้ํฟั น้ําิ นืถ้ํซ้ําิา ดิ่ ทน้ําิ
ๅฑู๐ณุยู่ รูนุ๊๊าิ าดุถาริู๊ะิ จชีู กู้ ก๊๊ฐีถ้ํ

.๐๐ 1๓๐ ค่ํ ๐

ด์ ร์ อ๊่ําิ า๑ร๊ ๓๐ร หู๊ ต่่ํส์ ซ์้ํช้ํ ๐๐

ร ฉ้โ่ รู๊โ่ ๐๐3 ฑูตูด์์ ฟือย่ํฉุ า ดิ๊

จ๐าิโ่ต๋าเ้ฒฮือา ฒิ าิน่ํ ช้ํรู้'าิชื รึ

ชุ ด์์ย่ํ าิฒิสน้ํ หิน็ณูน้ํ าิาิโ่แท๐โ่

๐๐1 ๐๐ณาิต๋าาิชูท ทดําิฒ่ ถ้ํา๐ รู๊๐โ่ซึ

ณ โุ่ศูต๋ต่ ชํ้ํ าิ๐เ้ฒ น้าิธีปู ซ้ รืืซ้ําตุ๊

โ่ ถ้ํ ฑูถ้ ดํ์์โ่ช้ําิา โิ่ าิช้ โํ่ รต๊า ถู๗

ช้ํช้ํฒเ้ .ๅอูอ ซาิ.ฑู๐ช้ําิ๐ช้ําฑอโ่ดื

เ้าท ขุ ด์์ ทถ้ํ ~1 ~ทะิฒ ต๋ม่ํฐ์ทฉีหุ้

ด์์โ่ทซ้ ชํ้ํญศ ถู้ โํ่ ๐6 ~1 ~ะิณูาย่ํ๐๐

อ่ําิ ด์์โ่โ่ต โ่ต่ํญูด ซํุ่ต่ํ ฑูต อู๋๊าิ

~พ ดุ์์ ทะิซ้ ถํ่าิ ต รู๋ เ้้ทรุฮิโ่ะิ ะ ปิื4โ โ่่

~1 ~ขูฐ ซุ ช่้ํต่ํ ารู๊ะ ริุ้ ฮอ ชู ตุ้ ษ๊ รั่ํโ่ ถโู่ณูณุ

ธุ์ณุรู่ อา ~ิ1 ~น้ํทดําิ ต๋ต่ํทนณุ

ฌาิ 1ทฝึดิ ซ์้ํ& ซ้ํศ สิ ทุึ ๐โด์์รต ต๋่ํ

ช้ํ าิณโ่ ล้ําิ ~าิช้ โํหู้ เ้ต๋ต๋ โ่ต้

หิ ณ์อฑูพุ ณาิดําลู่ ชู้ เ้าิ าิช้ โํ่ ~น้ํ

ฑู๕๐โ่ราิฑณ โุ่ ณ ถี้ํ ขู๐๐ณุ . ย้ํนน้ํ

ร์น้ โํ่ด์ โ์่ าิน่ํศุกาฑู๐ต่ํช้ วํ็ฝั า ธิี

า ริ์โถ้ําิจ ริ ๐๐ฐีม่ 1ํริ ปู้ซด์์ะิๅโ่ศ์

ๅฌยึด์์ล้ํโ่ ผัณุช้ํช้ํ ~า .โ โ่่อต่ํ

ๅ โ้่ซ้ํจดํ ๅโ่อู๋ฑิตโ่ ๅญิอ ย้ํฌ

ช้ํน้ํม่ํ ฑูทูธ์~บู่ ~า โิ โ่่ใชุ ~ช้ํ ~ ๓๐๐ ~ ดู

0 าิชดิณ์ ปูื รู๊0 ญ ทูาิด๋ . 0ถ้ํ ช็

โ่ดําิช้ํ ฑูตฺ ๐๐ ๐๐วูแต่ํ ๐ะิฌะธโ่

ๅ ะ ซิ้ํา ฑิ์ซช้ํอ ฑูตโ่ ๅช้ํา ฑู๐ปู้ธิ์า๐

รุาิ วัฒาิตน ถใ๐ธโ่ต๋ าา เิ้ ขุ๐๐๐ะิฮู

ๅชู ๐้ณูอ๐๐ณิ ๐๗ ซ้ําิช้ํ . ซ้ํซุ่ซ้ํ

ช้ําิฟิล้ํ า ๐ิโ่ต้อ ย่ํ ณุ๐าิ ส์์ซ้ํบิ ส์์

ถ้ํ ๅ ณัณยู ซ่้ํ ารู๊ถาโษั ทู้ฒน๊ ๐๐ฑ์ดู 1่โ่

ๅถ้ํช้ํอ ๓๐นาโ่ ๅ ต๋ฑูย่ํ ช้ํ .ๅถูท นู จ็ู
รื ต่ํ ฌส์์๐น้ํ อภุณุ ฑูรู๊ ฑู่ ะ ฑิู

ฑูต่ ลํุ๊ะิ ฝ้า ษิุ ๅฑช้ํซูต่ํ าิ รู ธ๊ิ์

ออึ 0 ด์์ปิ าิบิ ” ะิา ๓2๗

ทดําใธ์น๊ ย่่ํ ร ร็ู๊ . 0าิช้ ซํ รูุ ฑ๊ รูู ฮู๊

~ช ~าิาโ่ รู๊ชู้ ~ซูั ~าิ ~ฑด์์ต๋าปืสะิ า ๐ิ ย้ํ

ขลุ๊า ติ ช๋้ําต อ๋่ํธช้ํโ่ฒ ริู๊ อู ก๊ ธ์์ ~ ทณ์

เ้าิ จาิ~ฑยุ่ า โิ่ ฝ้ ๐ อึ ๕

เ้1ต่า โิ่ส์์ฌฉืฑู ร่ําิช้ําป๋ย้ํ ย้ โํ่

รู ณ๊ ถี้ชํ้ ใํ ๖๐ ๐๐ญูด ซํุ .่า ซิ้ํอ ล้ํ ช้ําิช้ํ

ด์์ล้ํ าน้ํา ชิ้ํช้ํธ์ ทฑ์ถ้ําิ จต่ํซั

รนิๅจ๊๐๐อะ โิ่ . 0ตุ ฑิ. ท๐รุณุ่ณูจ าต่ําิต๋

าิโ่ย้ํ ณต๋ฑูธิท์ ฒิ ป 1ื๐ าทรู ต้่ํ ฒซ้ํา ๐ิ๐
ตุรัสฑ๐โ่ดําเ้ ทูฮ สัุ ทต่าโ่๐๐๐ธิ โ่า

ห ทิต่ํ าพ ศุ 1์1 พื ทฑ์ จซ้ํต๋ ซ์ /

๐๐ท๐๐ฑใข /์ฌรต่ํะิซ ๐๐ฑน้ ชํื ต่ํด์์

.1 . ๐ฮื ม่ํช้ํ .ทหู ขู่อ่ฑูซ จู ณี.วน้ํฒิ ท๐

ซุน่่ําิธีน่ําฝ้าิ า ซ้ําิ ๖๐ง น้าซ้ํ

ทต๋ช้ํต่ํ ~ ๐๐วุ ฒิ ฑูต่ํ เ้ ทนีฌา

ส๐อาิ.ฑาด์์ ส์ ธ์ุ์อใ วู้๐าชื ด์์ ด์์ าซุ ชู่้ อูเ้โ่ ตู้รุต่ํสรือข .1 ~ รุณุแ ~า /ิซุ น่์นี ~

ดํตู่1ณุส์~ แทฑ์ต่ํ าิล่ํ ล้ํหู้ส

าิาิช าฒิโ่ฑต์โ่ฆษต่ํทค้ํ



[168]

น้ รํูท้ วีน ใ์นิฟิาิ ช้ํ“ า“เ้น่ําินซ้ํ าิฑ์ 00ต่ โํ่ต่ํจ์ต่ํ ~ว่ําิน์ จึขุ าริต่ําถฝืาถ์ฒนนี.ๅ ~

ณ โูว งโ่รึ๐๐ญ ๖ิฒซพิ วุ่ําฮิ ซ้ํล่ํ~วุ ย้ํา อิะิฒ ด์ ต์๋อ้ฝื ๅต๋ฑ๐รุต๊๋ เ้าฑนาน้ํ ผ เี้ง ส้์์โ่ ๖1 ณ์
ณซ้ํต๋ ๐๐๐๐โ่ฉ ๅฒฑต๋ ๅ กูฉ หี ท๐ซ้ํ /๐ะิผั ๐ฒต่ํ๐ ๐ฒน้ํ 0ซ้ํ๐ อ่ํต๋าใ ่ ๐ ๓

ฟูด้์์ฒ อ่ฑู ร ๐ึโ่ดึ๓๖ ๖๐ช ซื้ํรู้ าิขส์ โ์ะิ ด๋ปู ใ้รืดู ขู/ ซ้ํรู๖ฉิ ๖๐โ่าส์์ ส์ ร์ู๊กุฝึ น้ํ

1ะิณย้ํถ้ํ ๅล่ํ๖ๅต๋ฑะิย้ํะิณต ซฺ้ํต๋ ๅะโ่ อีพุโ๐ญูท ด์ ต์่ ชํ้ ชํ้ํ ญิ๐หิ๗๐1ฑ .1. ` จุ

/ ณุ ถ้ํ อย้ํ๖ด์์ะิ ทู้๖ะินึ .ซ้ํ

ช้ ฑํูต่ํคึ ซุซ้ํช้ํ ๅด์์ต๋๖ ช้ําิต่ํต๋ ๓๖ ด์ ๖์เ้าธิฑฉาซ้ํ ๅาิาน โิ่ ~ชู้ล่ํ

ช็๓นาิ ๅณุ ฑู๐ธีฒ จู๐ๅโ่ ณี~๒๓๐ๅณุ ดําิญู อู๋ๅช้ ซํืฉิจหุ เ่้า คิุ้ฒรุน้ ว่ํณจุ๊ะฑิ

ต่ําิด๋ฑต่ํา โิ่ ด์์ ซ้ํช้ํซ้ํซตโ่ ฒิต่ํต่ํอซ ร์ุ๊ ต๋ถ้ํศู . 0ฉุ าิรูย่ํถ้ํ

ซูตุลุ๊ว ดั์์ฟือ จต่ําิต่ํน บฌโ่รู๊ ฑูร โ์่ ผ สัึ ๏ณู

๐ตุ ก ลุ่ํน้ํ๐๐ม่ํฉๅ๐๐ณุญ มู่ํฉรู้ดํซ้ํศ โิ่ 0ฑฒน้ํ โ่ อูรุ้น่ํด์ ๖ รู๖าน้ํช้ํ

ฌฉฑลุ๊ . 0 ฑ๐โ่ต๋อ ห เู้า ชิ้ํค่ สํุ่๕๐รูณใ ฑู ซ้ํ.ๅทาเ้ต๋าิ๐ ช้ํต่ํะ นิ้ํขู่ฉด์ ม์่ ฉํืตุ่ ~รู๊/

1ช้ํ ด์์แด์ ซ์้ํ ๅข โู่ท๗๐ฑณ ก์ุ้ล้ํฒ โิ่ ๅช้ํ รุณ /ูซ้ํณ10ม่ ยํู่ ม่ ซํ้ ฑํูต๋ ~1. มูล้ํ ~13)/

าขู ฑ่์ฒาโ่ ตต๋า โิ่ช้ํ าิช้ํ0วู ~้ ฒิ รู๊ขุ่น เ1าโ่ฌตฐ๋แช็ค่ /ํ ฑฉ่ําล่ํ ~ ญูฒต๋าิ 7 .111 .

~ถ้ํ .ๅ ซ้ํต น์้ํ ซู 4่ล้ํ ๅ1๐๐ญู ๅฑณู ฒโ่๐โ่ 1๐๐ช้ํ ถ่าิฒส์ ~์ ณวุ ฒซ้ ผํ่

ๅน้ํซ้ํ ๅทต๋ย่ ตํ น๋้ล้ํญูซ้ํล้ํ อทดํ ช้ ชํ้ํยู ซ้ํสุ ด่ําอฮืๅถ้ํ๖ต ซฺ้ํช้ํต๋น่ํช้ํธณุๅะ

๗๐ณุ๐ฑิ๖๐ นาโ่ต็ม่ ณํุรู .ณู๐ช้ําิ ฎิซุ น่่ ชํ้ํทูต๋ๅ ศ ยู่ ชํู รู้จฌชู.11ปุ้ทารูตู้

ๅญู๐ฮิฒ ช้ํ ยู่ฌโนฌโ โ่่ฉา๖๐ๅนุ๊ฑน่ํ าิ ๏ฑะสิ์ โ์่ะเ้าเ้ต่ํ๖เ ฌ้ะ พิุ ฿11๖ณุ

โ่ ั ้ ณุ ธ ๐์าโ๐ ถ้าิทถ่ รู ส๊์์ ๏ดู ฑี.ฑ1 ณ ะิด์์ทแ ่ญู๖ต่ํต่ํ ้

ร ต๊ ส๋์ ท์โ่ต่ําทถ โุ่โ่น่ํด์์ถ้ําิ ทต่ ชํ์โ่๐๐ด์์ ๖ซ้ํา๗ ๅทาิน้ํทต่ํ ต รู่ซ้้ํ
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ด์์โ่หต 1๋ฑ โ่ฒ ๓ / า ๐ิ 1ฑิ๐๐
ั ยื 4 โ่น๖โ ใ่

สูต๋ ณฑตู ~8 ~ าิ ม่ํ๖๐ช้ํล่ํ

0ธิซ้ํริวัฒซ้ํ 1 ` จื ว่ํฟิะ วิ ๅ

๓๐ ด์์ .รุ๊าิต๋๖0ย้ํชุธ0เ้โ่ช็ วทฌาิชี

๐1๖ สีย้ํ จุ้น้ํค่ํา สิยิ น่ฑํฝื ๅญูอซ้ํช้ํ

ชุ๐ด์์ชู 10ฐิฝึ๖หู เ้ๅโ่ ๐เ้ าฒิ าิฝ่๖าิต่ํ

11๐ 1๐๐.ทาช้ํต่ํ ซือรู ฑู๊ต๋ธ ๅฑาาิช้ํ

01๐๓๗ฬิเ้าต่ํ 0ใ1 ` ฝึฮ๊สโ่ ฑูท

๐๐รู๐น้ํ๒๓๐ฒ ๖ด์์ ฑธุฑ์ ๅฒ

๐ารู ฑ0โ่ดําค้ํซ คึ้ํ าิ น่ ชํ้ํๅ๖๐สู่

าิช้ํ๖ ช้ํะิ ๖๓๐ ๐าิ๐ชู้ณุ ๐

า เิ้ชูท ๅฐิจช วูู๊าโ่ า ติ๋ ๐1ทูน้ํา าด์ ~์ ซุ

ซ๊รฒช้ําร ทา ปิู่ร เ ซุ้่ 1ฌะิต๋ลูโ ง่ ๐

ริ๐ย้ํอ าฒิ ๐๐๐ธิๅรุ๊ ๖ ช้ํ ภูต๋โ่ อึรู
ต๋าโ่ ~ ๐ 1ิยู่ฑ ัฐถ้ํา ฐิีฒธ ริู๊ะิ๐ าิ๐รุ๊

๓๖ญวุ 1ีาิๅ ๐1๐๐ซุ๐ปู้๖ ฑยู่จ เุ้าฐิช้ํ

หด วู๋ต๋ นู ย๋้ ฉํิฒนํ โ ซุ่่ ดฐํิช ๖๐ษุณ

น้ํ าิฮ ยุ้ําอ ดู์์ . ๅอูล่ํ ฑู ต๋รอทซ้ํ(๐ ~

1” ต่าิ ๗1ณู1 ~ข็๐ว่หํ ๐ซูาโ่ ๅาต เฺ้

ฮ โิ่ะ โิ่ รู๊าต์ ะิอ่ํ ณ ฑ์์ ๅซุ่ย้ําฒ ๖าิาิช้ํ

ๅาิโ่๐54 ฑแ๖ช้ํต๋าธู. ๅยู ฑู่ต่ สํู้ฒโ่
ค้ํา ชิู้ ว่ํซ้ํธิย์ี~ต่ํ ต๋น้ํ ต๋้

าิศําธิ 0ไซํฉื ณีถ้ รํ วั ด์ จ์ อ๊๊ทั้าิชูวู๊

ริ าชอึรู ณ์ฑูตซ้ํส์์๐/ฉโ่ฑต่ํ๒1๐%

ๅซ ฐุย่ํะโ่ ชื1 ~ๅะิ ๐๐11ยุ้ณี1๐ ฑูต่ํ

๖1น้ําิ า ๖ิณ์ฑโ ซ่ึ ๖๐โ 4่0ร๊าิโ่ หด ซุ่ ต่ โ๋่

าิโา ติู้๒๐พื านุ๊ถย้ําิต๊ย้ํ ต่ํ0เ้ร ๅด์์ร็

จูเ้า ว่ํทาส็ต๋ ๐ณฑีฐชู ต้๋ . ช้ํ๐ 1นุ๊าิ

๐๐๐ าต่ํ 1๐111ด์์ธ~๓11
1ซุ่น้ํ ๐เ รุ้๐ ๅ1ชืด์์ใ ฑ ตู๋ ฑ4โ่อ้าสูธู

ฌชืโ่ๅสู่๖ ๖1 ~ชู 1คู รู่๊ ๐ย้ํารู เ้ทา ซุ

ช้ํเ้าิ ~ๅ รุ๖ โ ง่ื ๐อี ฉ่า ชิ้ํอ๖ ทหต๋

ณ ตี๋๖ย้ํ า โิ รู่ช๊้ํ01ชื ณีฑ๐ะิรุ ๅฑาถ้ รํู้

ย้ํรู ซ้ เํ้ ซุ่น่ํโ่ วุทาข นุาิช้ําย่ อํหณู

ๅฑพุๅธท๐๐ท๊ ทฉิ าทวู๐ทชู้ รุ่ ดําธูตฺ

หี1ท1นือ ๖๐ช้ํ4.8 . ช้ ฮํิ าิฟุ ซ้ํ1_ ๐๐3

ๅฑาาิอิณฑย่ํ๐๐”ะิโ่ ั

บ๊ฝุ่๖ง๊ะิท์ 1ทีณี.ๅ ๐1 ๐๐๗๐ ช้ํ ด๋๖๐

ฝัาิ ๖๐ ๐จืฑ 00ฒ่าิด่หรู๊ . ๐๐ฐิ สเ้นเ 1้
อ มั่ําิโ่ล้ํ .๖๐ช้ํฑูต๋จ า ศิํ๖ฒิรู รู๊สูญ



. ชาว๊ว ~์ ฮ๊04 ๅ อ๊ถ้ํ4ล่ํ ซ้ํช้ํ ม่ํ รุ่ณูฌา ๅโ่ต โ๋่0ดึ”ซ้ํ โ่ ปืย้ํจ ๅ0ด์์ ด ว่๊ ช้ําิาิ

กู้ร ธ๊์~ ๅาต่ํฑนี ฑูต่ํ เ้ณโ่ าิรู4ปู้

ซูห ทัูล่ําิ ๅรู๊0ฑูณุญู 4โ่4ฐย้ํ ๅ11
ฝุ่ ช้ํด์์ ซู.๐ `ฒ. ่ 1 4๐ รซู่ย้ําฒ

ช้ํ4ล้ํ~ 4๐๐กิด์์ ว ธิุ์ ๐๐โ่๒4 0เ้าิๅทซ้ํค๊

๐14 ร่ เํ้4ซ้ํ.ช้ ธํุ เ์้าโ่ ทือ๐เ้าส์์ วุถูฒิ

4รซ้ํ4ฑู๐ ธิ ต์ุ๊ ช้ํ 0ม่ํ ๅ๐๐๐ณุญู

ๅดําิญญู0 ฑู๐ชํ .ช้ํช้ํ ๐๐ทู1๒ๅ๐ณู

ย้ํ ช้ํณุ~ ฐิณุ ดํณู ๐เ้าธ ฑัู . ธ ซุ้ํ ช้ ฐํิ

า 1ิช้ํ4 0ตฺ หู รู่ส๊ เ้น่ํ ช้ํน้ํ าิๅ๓๒๐

ฑูอาิช้ําิ จยิ . อ 4ูๅชิญิช้ โํ ซ่้ํ 0ปู้ ซั
ปื4 ฑู ้ ดโ่ ๐๐ฒ ๅ๐๐๐๐สู้ .ๅาฑูอ ฑัู ๐11

ณซุ่นโ่ขูะิด์ เ์้า๐ ~ 4๐4๐เ ซ้ึ ซ 4ํว ๐ั รู้ ๐เ้า ตุ๊ ~

1.ซุด์์ ทต่ํจต้่ํอ รู๊ฑ4ฑูถ้ํา ต่ํ๐ด์์ ฒิ

จอ๐ฑู๐๐ชื ๅต ฐ๋ี เ้จ๐ฑ์ซุ่ล่ โํ่1ะิ วุช้ําิ

โ่๐1 ๐๐๐ซ้ํ าณูปุ๊ ด์ /์ทซ้ํ

ณีาชทถ้ํ ณ์อ ช้ําซ้ํ ๐๐ฒเป้ื ๅ๐๐ช้ ฮํื4

~ ต่ํซุ่ ฑูตโ่ ฑู๐โ่ย้ํ ด์์ข์ต่ํ ฒิ ๐๐๐ฑูย่ ชํื

าช้ําิท ~ ย่ ธํ ริ าตุ๊* ถ้ํ ธิ ~ อาิรูต่ํ41๐

46ฐ ๐1จุ๐ ๅ๓ล่ เํ้ช้ํ าส์ ห์ุ้ สุ่ ซ้ํช้ํ

๐โต ช้ํรุน้ํโ่ ๅ๐ย้ํ 4 ฮ้า ชิ้ํ4ข ฉ่ําิ

ช้ํบิรู๊ ณู1164ฑ4ฮึ ชู ร้.โ่4ริซ้ํจุ๊

ชู กู้ ๐๊๐ ช้ํธิ4์ ช็อ ศั อูู๊ถ้ํ ๐. จาวูด์์รู๊ ฑูตั
ๅ4๐ฌ| จู ๗ ๐ ณ ฌ4 4 ัา

ๅฑจ็ จอ๊าิช้ํซ้ ฝํ เี้าโ่ ห ตึ่รูถ้ํย้ํา หู่0 ถ้ โํ่ ดํารู ฐ๊์โ ซ่้ํโ่ฌ4 ย้ นํ๊๐รุ๊

จ ๐ ฑซ้ํ ด์์น

ต่ํณีด์์ทต่ํด์์ด์ ย์ู่๐ด์์ ข์ใ
โ่๐า ๅโ่าตั ๅต๋าิ าิช็ ง๊ ซ้ํ4 .ชู้ . 11ปู้ธั

โ่ ร๊ รุ้ าาิน้ํ โ่ต้ วีด์์ ๐๐ตุ๊ ซ้ โํรู ด๊์ โ์่

ถ้ เํ้าิ4 6 ๅาิชืะิ ๐งีย้ํตฺ ตือต่ ซํุ่6

1ญู1๐ ๐๐จุ ย๋้ํน้ํ ต่ํถ้ํใอาิน๊ . ซ้ํ

ทาโ่๐าิ หุฑู้4โ่ขลิ ถ้ํใทว็ ท4ฉ1๐ณส์์อเ้

ร ฑิ์ตช้ํฑ รุ๊ท4หื1ซ้ํอ ม่ํซ้ํชุม่ํฑด์์

ใฏ ฑ์ูรู๊ า นิ้ํส์ ส์ิ ร ตุ๊๊าิญูฐช้ํ หื1 กู้สธ
ล่ํา๐ ยู . ๐. รุณ วีูท/อุ๋ต่ คํุ ๐๐ทาาิ

น้ํ11ภุ ส์์โ่1ถ ฬิฒิ ท4หืหฒ4 ๅท4/

ณร ๐็หิ ด์์ ซ้ํษาิ าทรู้ต่ํ จสะิย้ํฒ ชู้นุ

ท4ณร้อ่ํ ๅท4โ 1่ถ้ํ` .ๅอูล้ํ รู๊ ฑูว่ํ๐ญิ ซ้ําิ

ๅซท ธ์ฌท4 า ฑซุ้ย้ ศํิ ซ้ 1ํช้ํช้ํฑธุ

ซ้ํฑาล๊า๐ ๐๐ฑ๒๐โ่ ซ้ํซ้ พํุทพุทฉีต่ํ

ฑิาิ ๅ ๐14ด์์ฑาโ่นอ ต่ํติ์ขอ .ๅอูตู้ ชู้

ขุ๐เ้าซึฉืบื า นิช้ํ จ๐รูฐ๊โ่ฒญ /ิฟุ้ฒ

น้ํ โ่ฑู 01 ๅ 0/ซูาิ จู อช้ํ๐1ณ วู่ํ

1ทโ่ะ โิ่4 11 1 ฑู๐เ้าิฝื 111ต่ํ4 ซูาิ

า4ร1น์า ๐๐ธิ ชู้ฒ ติ๋ ~ต่ํตุ โ่ถ้ ใํห

ช้ํย่ณํูซ้ํ สุด์์ ทล้ 1ํฒ4จ

0ซ้ํ4รติ์ ฒขู่ฮ๊ณุ ๅทาิ๐ ด์ เ์้ร ดุ์์รู๊

าิด๊ าิ คําค้ํ . ท4โ ใ่ชชื1ส์์ต๋ฒิษัร๊ก๊า ด์์ จ ติ เ๋้าหึ า ส รูู๊ ค้ํธิส์โ่ ใธิท์

ร เู้ าิโ่ศู .1 ~ถ้ํ ญูด์์ ว ยั่ ชํ้ํท ๅา ฐิี๏จต่ําิ

น้ําิช้ํ า ชิูจ้ ๐ใ๐ ๐๐ ญิณุ ๐๐3

ล้ ฝํ่ร ท ต่ํณ1าโ่ าวิซ้ํ4 ด์์ชู้ 416ซ้ํั ชู้

ซ้ําิใาเ้ด์์~หช้ํะิ4รั ๐ณเ้ารู๐ ๅ 0ณจ๊๐

~1 ~จ ตึ่ ชํ้ํ ๅาเ้ออิน้ํ . ๅรู๊ะิ ซ้ํ าิช้ํ น้ 1ํ1

อ๊ตู ชู้้ว่ํ0 ถ้ํ ต่โ่ ต่ํย่ําิน้ํอ ท 0ถ้ํ

ๅ ๐๐โ่ ๐1ท . ๅ . 9ฐถ้ํ1ช้ํ ฑี4าิา .ิ ๐๐3 1ต่ํ

ฝีาิ๐ทท 411ฮู ๅ 44๐ช้ํรย้ํ4 ฑูต่ํซืณ

ช้ํโ่าิณีท4ย่ มํ่ํซ้ํา ๅทาฃต ย๋้ํ าิธ

ท4ต่ํณจู รู ท4ซ้ํฌต่ํ ณ ซุ่ฒิฒิ

ชุ๐ใหู สู้อณจู๒าิ๐ ๐ ซ้ํช้ํ ถ้ํ ล่ํ ร 4ูโ่น่ํ

0ย้ําจ าสูรู๊ าฑี กุ้นํช้ํค่ํจ ๅาิ เ ย้้ํช

๗4ฑู๐ ถ้ํ 4ช้ํา สิ้นง ธ้ ฑู๐ฒส์์

๐ า้๐๐๐~ ศ โู่4ธีณี~ชู้41๐๐ฑู

าิช้ํ ด์์ โ่ซ้ ตํู ชู้ ว้่ําิ
้

ยื ทวี ซาิ. 10รู๊ ๅซุ่ม่ําถึ ว นั็จ

อ ย่ํ ๅช้ําิโ่บู๊ะ โิาจ . ๅ

ต ย๋้ ธํ ร ถ๊้ําิ ย้ํารู ซ้ําิ ๐เ รุ้่๐าิช้ําิาิ

๐14ฑูต่ํม่ํ ~โ~ฟ เิ ล้้ํว นัื ต่ํา่ง ร้

าิ11ณ ซ้ําิ จุ๊ช้ 4ํตุ่ ฑ รูุ ๅจูต 4ฺต่ํ

รืติ าวู้ซ้ํช้ําิ าบู๊า เิ้ซ้ําิช้ํ
าิ าิ๐ ช้ํฑู . ณุา๐ ๐ ญ 4่ซ้ํรีน้ําซ้ํ

ทศํโ่ม่ํ าซ้ํฑู ๅซุ ด่์์ฑู ทูอน่ํซุ่น้ํฒิ

น้ําิ ๅฐีา ชิ้ เํ้. ล้ําิ๐ส์ น์์ ๐ร๊

าิะิฮฑู0รดําิฒิฒ๐ๅาิช้ํม่ํะิ

รต๊่ํรู ปืต่ํะิย้ํ ฒิบิน้ํ ๅหุ่โ่แ ฌ4ต่ํ

โ่11เ้าโ่ สต์ธุ์ซ้ํต่ํโ่ ต่ํธิ ซ้ ชํื .โ่ต

ร๊าซุ้ ๓รุ่น โํ่ ต่ รูโ๊่ รู โ๊่นิาโ่๐๐าิ0โ่ๅ๐๐ต่ํต่ํ

ช้ํฑู1ญิท4สูต่ํ ฒิ๐ซ้ 4ํ ล้ํ รู๊.ต่ํงุ่

าิทชู้ จจุ ต๊๋ ย่ํโ่ กู๊ะ ซิ๊รู ๖๐จ๊ช้ํบู๊

โ ถ่้ํ จงิ ๐ช้ํ ๅจง๊าิ .ช้ําิอซ้ําิ นํช้ ไํ

ซ้ํ ดู4ล้ํ หิวทาฑ ๅช้ํฌโ่ 1สู่ถ้ํช้ํติ ฑ์ู

.11ต่ํ าชู้ขน ชูอธูล้ํช้ํ สซ้ํ4ทซ้ําิ๐ๅ

ทต่ํ4ฮูต๋ ๅท4ฑิจะิ ๅทต่ ชํู ว้่ํ ณ1เ้ ย้ํเ้ซ้ํผั
/ช ม่ําอ ีฑ ตู๊าิ จด็์ 4 ม่ํ

าิอยืชท ซุน ท4

11 ฑู๐ฑูถ้ําิ แม่ํ4 ฌ4ช้ 1ํ1เ้ ๅฑู0

หอฒิท ะิทฒ่ ๅฒ โ่พืฝื . ขฒขู่อ ฑัู

ต น์ ฑูษุณาโ่จ จุ๐เ เ้ ฑู้ วัฒ๓ ๅวัฒน้ํ

า โิ่เ้อา า จิตุส์์ ต่ํน้ํโ ฟู่ ๅช้ํ ๐๐ณ

ฑน ร เู้ตุาิขู่ล่ํฝ ฬึิๅ ต่ํ๐วู4าส ฬูิท4หุ้

๐1๐๐ ท๐เ้๐4 4น่ํ4โ่4ซุ่ต่ํอ~ชู้ . ด์ ด์์์

๓11 ๐ าต่ํ / 4บิ ๐ าิ1ะิ ทต่ํ

า ธิี รุ ด่์์ จขีูเ้ ทน่ รํุกู๊๊ะิ ทิเ ช้้ ใํ ย่ 4ํวัั

าิ๐าน ๐ญู4ส ฒุิทงูซ้ํ๐4 ๒๐๐๐ซุ้

วูจ้โ่ปู้ อย้ํฮา๐โ่ ฒิ๗๐จู4ฑ์ฒาโ่ ยู่ซุ๐

~ กู~บ ทููต๋ต่ํ น้ํะิเ้ าโ โ่ฒ่ ชุดําิน้ํ

าิ0111 ฑู๐4ฑูซ้ํ า ณิ์จใช ท 1ูะิ4ญิ4ช้ํโ่

ช้ สํู่ . ฝืน่ํม่ํ ช้ํ รู้ ~ฑู ขอต๋ บ ต่ํ ~

สน ซ้ํชส์์ 4ฑู๐๓๐ ฑูายึ ท4ณร้อ่ํ

ทย้ํจ4ฌช้ 1ํจี๐ .1.๐๐ ฒิ ซ้ํ จอโ จ่์~

ฒช้ํณูณีโโรุ๊ฒิ ด๋ฐ เิ้ ทว ยีู ปือจอด์์โ่

รบัืฉ ซิ้ํ . สูขู่อสู โ่่ ฑูรุ ๐๐๐า 1ิโ่ ทาฝี ต่ โํ โ่่

าิน่ํ ะินผื ฑโ่ฑ4า ชิุ ต่ํรู๊ะิ ฒน่ํ

อน้ํโ่ ซ้ํ ๐4ฑู1ตู4 วั๐โ่ อส์์ฒิ ~ล๊ ค้ํ ๅณโ่

ฌน เ้ โฌอี ๐ ทะเน่ ๐ํหิ ฑ์ซ้ํ4

ณูปืฒ ถิุโ รู่๊ฉ่ ณ โุ่ซ รูหิ๐ ๐ณูฑู ทาิฬิ

จฒช วีัฒ ๐๐ด์์ฑ4ฌ4ว ๐ัฒิ ๅฑต๋ซ้ํล่ํ

าิจาห ๐หาิชูต่ํ าิอ่ํธท์4 ๅ ญู๐ถ้ํ ~ กู ~ณู

ณตุ๋๐ม่ํ ~ ณุธ ชํ้ํา๐ น่ํ ท4น้ํ

ก์ธาิอ่ํค้ํะิ ๅาิาิาิชท์ าขิ .1. ๐ชื า โิ่

จต่ํารุ ~๊ ชู้ ~ ๐๐า ติ่ํท ส์์๐4ช้ํ ฑู๐รู4โ่

าิาินฑ0ปุฬ่ิ ซูโ่รู๊ฑู ร บั โึ่าิะิกต๋จอย้ํ4
[ 1 1 4 ท4ฐ14ช้ํ ๐๐๐ทท้ จา4อู๊้

ท .114าิ า๐ณุ๐ ๐๐ฑ4ช้ 1ํ ด์ ร์ู 4๊ฐ

ต์

๐๐

อึ

ฑซ้ํโ่ รู4ม่ํถ ย้ํ 4ต่ํ าิ4ซ้ ชํ้ําซ้ํ 11ฑูโ่1 ติ์ ๅาต่ํช้ํ 4จณู ๅ๗4 าิาฒน ~ า



ท ฑูธู ทดํา ดิ์ โ์่~ต่ํซ้ํ ซ้ํ น้ ธํิส์์

นฉะิชู ฒนาิาิน่ํ~ ย้ซํ ๖ู ๐ซ้ํ1๓๐เ้

0า ช๊าิ ฒโ่ ท ต่ํธิ์ิ ๐๐1๐

ี๐ ซุ่๗น้ํซ้ํ ช้ํ ฝ่ฑ ติซูโ ง่ี ร ซู้ํช้ํ ๅซุ่ถ้ําส์ โ์่ส์์ ๅ

0ฉ่ําิ0ร์ 0ฑิๅ00น่ํปู้ๅฑ ใู น้ําิต๋าสู้นี ฯ

.ๅ ช้ําิตุ๊๖๐งู1ณุ ฑูรู๊ฑู ๖ย้ 4ํ 0โรุธ์ ล่ํ

๖๐ส์ ท์ิต่ํ ช้ํ โ่๐๐ ฃต่ํ ติ์รู- ใหาฮ า ฯ ลุ๊

โ่01 ๅ ถ้ํช้ํฝุ โ่่ ปิ ด โ่่ธ ด์์ โ์่ ถ้ํ น้ํ

ต่ ชํ้ํ จ์

ฉ ยุ้ํ 1ทรุย

ออส์์~ด์์ โ่ต ฒิ ๐๐ฒ ่~` 4ฑ

ต๋าซ้ํย้ํท าิช้ํ . ค่ํา าะิ
๐ตุ 1๐๐๐๐ ิ ส์์ ซ้ํฑด์์ 1๐

11ส๖ รื่ /เ้าิ ฏีย้ํ /00

ฑ อู ซุ๊่อสู้ อู๊.ๅโ่ศู ณี๐๐ปู้๐ช้ํศูะิโ่ฝืนํ

ด์์ต๋ย้ํ าิดํา โิ่ - 1ะิ ณ เ์ โ้ ซ่้ งํ๊ ~ขุซ้ําิ ณ ก์ืน่ํ

าิช้ํ 11โเ้ๅก ชุ้ําิฒิธ ซ้ํ 1ซ้ํ>

เ้าต ฐ่ี ต่ํต่อ่ํ ๐ช้ํต๋ธต่ําิ

าิา จิุ๊ต่ํ ฑูต ซ์้ํด์์รูต่ ญํู.ๅ ั

าศิ ซ้ํ า ชิ เู้น้ํ ๐ณซ้ํ ๐๓ ณ ๐เ รุ้๊อู ซ้ํ

ช้ เํ้ร่ํ๐ใชูฒิ.าิชูาโ่ร111ติ ร์ต่ํ ส์์อื ๐เ้

1ต่ํ~ ติ์า กิ อื าิดําล่ํ ๐เฑู้ต่ํ ณอา ศิต่ํ ค้ํ

ฑ1 ญ่ะย้ํ ศาลูส์์ ล่ ซํ้ํ ๅฑาจุ๊ฑ ท์ เู้ถ้ํ

รุ้ ขู่ตฺเ้าิา ยิ้ํช้ํต์ ซ้ํต่ํ ทูเ้ 0ณฑี ๐เ ชู้

ฒิฉะ ดิ์ฒ์ ๐ณวูพื ๅว่ําิช้ํธ โ่๐

หุ่าิช้ ชํ้ํยู ๅาิสูส์ม์่ หํิ หิ ๐ ๐เฑู้ซ้ํ

ช้ํช้ํช้ํ ต อ๋่ํ โ่ ๐.ซุ๐ ชู้๓เ ฑ้ต่ําิ ๖๐ะิๅ

๐อ่ ปํุ ต่่ ซ้ํธ์รู อใ าฒิๅ ต่ โํ่ ช้ํา าด์์ 01ต่ํ

า โิ่ ๅ ม่ํ ๖๐๖๐ม่ํโ่ซ้ํ . นู 1้ฑ๖๐ ๐โทูน้ํ

0ฐ์ ๖4 ณ ร์๊๐หุ้ ฑ ต โ์่อรห์1เ้ะิ โ่ช้ํช้ํ

ด์์ด์์ าิช้ํา เ่้ด์ กู้ ซ้ํ 1๓ฑ ถู้ํา ฑิู ๐๐๐

~1 ~ค่ ชํ้ํ น้ํ ช้ํ ฒโ่ล่ โํ่ ฑณุ .1 .๓๐แฑช้ํ

ฮ้๖ช้ เํ้ ด์์๖๐. ๐๐3 สุ่ด์์รู๊ ช้ํสุ่ฒิ ๐สู ฝุ้่

ฑูด์์ต๋ ฑ ดูโ่่๐ธ์โ่ 11โ่ ๐๐ฌาิ ย้ํแ๐ย่ํ1อ่ํรู๊ต็

๓๐ ๅรู4๖ฑล โู่ ๅช้ํา ดิ์์โ่ ๐เ้า . ๐๐3 ว ฒัิจด์ เ์้

โ่ต๋ฝึฒ่ ซ้ํ ช้ ชํีด์์~ ๐1๐ ถ้ํรีน้ํศูฒิ

ชู้ ๐เ้าิฒิ ๐ฒใล่ํศู๐๐ด์์จูฒิหโ่ ช้ํ0วู๊ายิิ

หู ซ่้ํ นต๋ฑ์ าิต่ํอ~ฑู ซ้ํ ณฑ ตู๋ณ๐ญ๐

๐๐ซุน่้ ตํู้ ปืาฉืฑฒิเ้ธ์~ ตู ถ้้ํ ะติ่ํต่ํ อู๊1ทเ้

ๅ 0ต่ํธ ซุ้ํย้ํ.ซุ ซ้้ํ ยํา ๐๐ฑ๐๒๗ ๅ ๐๐น้ํ

ช้ํ ๅ ๐๐2ญู๖ฒ ~ซุ ง้ ขู๊่ ๐เ 1้ 0ล่ ชํ้ํเ้ๅ๐๐รู๊

ซ้ํต่าล่ .ํโ่ซ้ํฮู ร๊ ะิซ้ํสุ าิญ ด์์ฑู ~ 1ยู่

ฑูส์์ วิศ์ณ ๐โ่ชะิ . ถ้ํ ช้ํม่ํฮูด์์ ต่ํ

ช้ํซ้ํ ต์๖๐หิ๐ ณุสุถ่้ํ สู๐โ่ ทฝึ โ่๐โวุ ต่ํ

ต่ํ ด์์ ฑ์ต่ํจ้ ณุต่ํด์ ท์๊ะิ ฑ์ด๊ าิชฬิ

ฑน โ์่ล่ ชํ้ํ. 1ฉุฒธีน้ํะ ขิ์รโ่ฝ รึู้ฒอสเ โ้่

๐ต่ํฌาฒน้ํรู ๐ฟ 1ื น่ําิ ว ซิ้ํ

ช้ํถ้ํ ~าด์์เ้ถ้ํด์์โ่ ต่ ชํ้ํ ญิ1ณ์

ชู้ ๅโ่ต่โ่ฑิาป กึ๊ บิร๊ะิเ้ ฝ่ถ้ํ ฑ โ์่าิฑูต่ํ

รุ ช๊์ร๊ ทฉืฑ0ณูซ้ําิรู๊ อ 1ึ1ต่ํ ฑ0ล่ํ

รู๊ท ๅฒน้ํ าิจ ๓ฮ1๐ฑู ต่ รํู ต้่ํ11โ่ .ว1๖ ด์์รู๊ ยู่ร่ํั๖ ด์์ต่ํตุ๊ะ เิ้

.ฑ ศ์โ อ่ ๐เ รุ้๐ ปู้ซู่ฒ ทต์โ่๐ถ้ํ ซ้ํช้ํ

นึฐ์ซุ ซ่้ํะิ น่ํช้ํ ป็ซ้ํ สุ่ถ้ํณาค้ํ ๅ

ๅรู๊นเ้ๅ หู่อ หัู .1 ~ชุ่ฒ่๖0ศ น์ู โ้่ .ฑู ฑ ซูุม่่ํ/

0 ๐ ๖ม่ํ๐ ต่ํ0ง ช้~หณุญิณุนฑ๐รู

ด์์ ตู้ ซึ ๖๐ซ้ รํัวุต่ํ

.ฒงีโ่ ะิปึช้ําเ้ น่ํ ญ้าิก์าิ าิ๐ช้ําิฒต๋ ฌธิ์

ทสุ่ ต อ่่ํต๋ช้ํฮิ าท ต๋๖ช้ํ ~1 ~ณุต๋ต่ํสู่

ซู่สๅณ ยุ้ํ ๐ ๅษุย้ํ โ่ซ้ํ บุ๊11 จ เู้ร๊ะิ

11`ฐ ช้ํฒนิว ตี่ํช้ํ ~ ๐๐ วัฒฌช้ํ๐ ๐ธิ์ชู้

ฑูญู๖ฐ์ .พุด์์ ต รุ๋ร๊ิริ โ่รู ฝุ รู่๊ซ้ํโ่รู๊

าิฬิวู รู้๊ ฒ 1 'ค้ หํิ / โ จ่ี .

รื ๖ชื ๅ1ฑส์ ข์เู้ 0ล่ํจ๊ช้ํอ ะ ปิ เื้

ขต่ํณฐี~ ๐๐.โ่อฑด วุ้ โ่ธ์.

ฐี๖ดุดําิ รู๊ ญิ~จ ถู้ําณาิวู ด์์~ล้ํช้ํ ต อู่าิ

ปู้ ~ค้ํ ด์ ล์่ํ ต่ ชํ้ํ ซ็ ~ถ้ํฮิ ฑ์ต่ํ ต่ํ

ณุชืฒ ด์์ทฑ~ต่ํา่ ฐ ถี้ําิาสูาิ

~วูหิน ฑู๐ ฮู ธุ๐ะิท ยู้ําิ๖1ณุ๐ฑะฑ๐ชื

ทึ ฝีโ่ขูถ่้ําิน้ํา าิ๐าินู้ ๖๐ทิณปืฒถ้ํ

ช้ํ ตุ๊ ฑล้ํด์์ ต่อฐิธีฒ น้ํฑู๗๐

ฑ๐โ่ถ้ํ ซ้ํา ชิู ซ เํ ฑ้ฌฑ๐เ วุ้ฒ.ร.ฑูณ์

า ริู๊ าซ้ํซึ ๐ ฒิ๐ซ้ํ รุส๊์์ โ ฝ่ึต่ ฑิซ้ํฒิ.

อู ธ๋ิ ร์ฑต โ๋่ ๐ต่ํ๐๖๐ ๐๐าต่ํฑต รุ๋น่้ํ

1 ๖๐ าสู ๆซ้ ดํ์์ ฑฑฟิทเ้ซ้ํ
อหุด์์ๅทาซ้ํช้ํช้ํ าซ้ํา สิ1 ต์รต่ํ

าิฐ ฒีิ ~ ต๋ถ้ําศิซ้ํา ฐิี าิน้ํช้ ชํ้ํฑู

วิฑา ท๐ซ้ําน้ํรู จาต่ํณ11อู๊ ~ 61นื ซ้ําิซู6

ร ดูําอ ช้ํช้ํฑ1ต ฒ๋ิ 0เ้าิ . ช้ํ สูรู้ซ้ํค้ํ ถย้ํ0ช้ํสุ

โ่๐ช้ํะิต๋ สุ่ฑ พูู่าธฑ๐ฑูาณุาิน่ํต่ํ

.1 .าิาิ ๐ ร สุ์์๐ โ่๐โ่ . 1๖ 1ชู้ จุ้ตู้

ทเ้ขุน ณจูญรุ๊ ส์์ลู~สต ร์ ดูําิ รึ ฑด์โ่อ้ซ้ํา

น้ํ า ติ๋๖ ะิดําธู ซุ น้้ํ า ดิิ น์้ํ าิ0าิช้ํ .

ช้ํสู้ 1 ตุ๊ ช้ํะทธู ๖าศ ฑูรู ฑู๊ ๅ 1ี๐ ๐๐1รู๖๊

าิฝุ่ เ้ทะิาิ ~ วอ .ด๋๖๐ฑ๐ฑ พุฒ รื

า ซิ้ ยํ้ 1ํเชู้ ~ ค้ํส์์โ่ชื ทาิ๐โ่ าิร ต๊๋ล้ํ

ฌาิชย้ํ ๐๐ฑ ด์์ ด์์โ่ รู๊ ๐น้ ชํื ชู ด้์์ ~ ๐๐วุ ๓เ้

นต ซ๋้ํ ฑน โ์่ ๐สู้ซ้ํต๋โ่ธิ์ ๅฑูต๋ร ช้ํใ๐ เ้

า ๐ิท๖ ฒโ่ ธ ว์่ โํ่ ฑ ตู๋ฑ ~ต่ํ จุฒถ้ํณซ้ํ
ต่ําิรู ๐เ้1๐ าิ่๖14ณ ทีาิาิ ช้ํา ๖ิ๐ช้ํช้ เํ้

ชู ~ริ ญูด์์ ต่ํ ส์์ทต่า ชิ์า ด๋ช้ํ เ้โ่

ธิด์์ต ร๋ ซู้ําิ ตช้ําิาิ จ๊ฒฒิ ต๋ย้ํ

ๅดํา ชิ้ําน้ําิ ~เ้ ต่ํ ฑูต๋ ๐๐๐๐

๐๐า อิ่ํณุด์์ .1. ๅ^ ย้ วํ๊งัๅาตุ๊. ฟุต่ํ๖ รด์์

น้ําิต โ๋่๐ฐ์ต่ํสุ่ ม่ํน์อ๊ ะิซ้ํ0~ บุ๊` จ๊ฑ เู้

ๅบุ ซ๊้ ซํูเ่้ ต ร๋ซ้ํณ์ซ้ํ1 ฑ ๐์ว ฒัิทส์์ณ

ญ้าิด์์~ 0ฒิ รู๊ ๐เ้ ธิต์ุ๊ า๖ิม่ํ ต์ด์์ .ๅต่ํ

ณีาโโ่า ชิ้ ธํิ์ ณ ข์ูด ป๋ี ซ นั่ รํีฑ๐ช้ํ00ซ้ ดํ์์ว่ํา

น ณึูต๋า ติ๋ฑ ถ้ํ ต๋ย้ ยํู่ ๐โ ฑู่ต่ํา ซิ้ํ

อู๓น ซึู จ ติ๋ช้ 1ํต่ํ ต๋น้ํต๋ าทต่ํต่ํ ซ้ํ

ะ เิ้ต อ๋ วตั๋ญ์ต่ํต่ํ ต่ํ วุณุต รั์ ต่ํ

ช้ําณุ๐ า ดิําิาเ้ ๅา ชิ้ํโ ๖่ต์ฑณู รึ

๓๐าฑิ์จะิฒ ช้ํชู ร้ฉ บืื๐. 0ตุ าิต่ํะิ

น๊ฑฑ ว ตั๋ฝึช้ํต่ํฑใะ ช้ํจน้ํ ต่ธิศ์ิ 0เ้าิปึ

ณูซ้ํ า ติ่ําิ ช้ํฑาฌะิ ซฒถ้อํ ฑต๊

ะิ๐ ด์์1 ร ซิ้ํา ณิี ทะ นิเ้ ๅฑจีย้ํสู่จอทส์์

เ้ถ้ํา จ ฒักชืค้ํ ล่ ลํ่ํ ณู ฑ์ฑูฑต จูัณุ

ดซ้ํ ฌส์์๖าิ.ๅฝ ตืุ๊ช้ํะิ .

น้ําิ จ ตํ่ํซ้ํญ์ ณ์ซริู๊ ณ ข์ูต๋ร~ซ้ํพู่โ ทุ่

โ่โ่ วัฒต๋ย่ เํ้า ๖ล่ํ ฑู๖ ตะิซู ~ ซ้ํ๖๐

นูาิช้ํ ฑูน้าเ้ โ่ ๐ ถ้ํช้ําิณ ซ์้ํ น้ํ

สู้าิช้ํา เิ้ าถ้ 1ํฒิ ทต๋โ่ อสู๐ถ้ํ ฑต๋ณา
. /ขู่ ลุ่ ้ๅฑด์์ ฑ๐ฑ๖๓๐ ๅฑรุ ทศํฑปั ต่ ๐ํ ช้ําโิ

ๅาิธิ ส์์์ดํ ๓๖ ด้~ ซุ ด่์ โ์่ม่ เํ้ ๐เ้



1ล้ําิ น่ํสู้ ย้ํนํใซึ 0ษ ฟุ้ อ๊อเ เ้้ชู ซ้้ํต๋ ช้ําิ อเ้าิ สุม่่ํทรู๊ตํช้ํช้ํ ฒ ฒ

วุธถ้ํซ้ําิ ช้ําิชุฌะฆ-นณุต่ํฒ

ซ โู่จฑตู ๐ณูซ้ํอล่ํ ถ้ําทิธ.1ต่ําิ

ท0ช้ํะิจ.ๅฐี ร๊ พุฝึฉ ล้่ํ อณุฌน่ํ

าิญฌอย้ํชื ส์์4 โ ฝ่ึ ล่ํทิ เ อ้ล โิ่ .ฑ๐ธิธ์

ฑ รู์ ฒิ ~บิฒินส์์ต จ๋ ๐๐ช้ ซํ้ําทช มุ่ําิ

ฑูต ธู๋ ~ด์์ ๐โ1ตุ ~๊ ศูฏิาช้ําิ ณุณน่ํซูท สุ .

ฑิา ๅม่ําิ๖๐ช้ํย่ํถ่าเ้ฒโ่ต่จฒลิกท

๑๗น ถ้ํฑ4ฒาิช้ํ4ๅฑ0อ๊ออ าิส

ท๐ซ้ํ ชู โ้่ ๐ใ1 วุโ่จโ่ซ้ํศ ฉ์าิ. ฝึณุฑฉี

สติ์ทู เ้าิฮ ณ ฑีต๋หอ้อรู๊ต๋ ~ ส์์ขธิ ษ์ุขุด์์ ซ้ํญู”
0ม่ํษัฑูตฺาต๋ฐ เี้อค๊า /ิหือ ชู ~ ช้ํทร็วุ ี

ๅณุด์ท ๓๐ช้ โํ่ ๅาิท าซุญาิะช้ํ

ๅาิ1เ้ ๅฒยิ น้ํว นุ้ ฑํ์ ๅเ้าิโ่ ลุ้ต่ํ 0โ่น่ํสุ

ดอาิช้ํ๐ย้ํ ซ้ํา โิ่ า โิ่อฌ ผ นั่ํ าิาิช้ํส์์

ซ้ํอา่ซู่โ่ดํ .ๅอูณุะอาิ.พุจจืต โ็่ 0ร่ ชํ้ํโ่

ซ้ สํู้ เ้ล้ํ ด์์ ว ซัุ น่้ /ํนิ .1 . ช้ําาิด์ โ์่ติ์ ย่ํช้ํ

ม่ํ ณรู๊อ่ํช้ํะิ า ๐๐โ่ซ้ํดําอะิ 1ทโ่

- - ั

ณุ ร โู่ ค่าใซุ่

ช้ํ -จ๐รู๊ท ธิชู้~ซุ่ม่ํะโ่ ปื1ด์์ต จ๋ต๋าใ าิโ่

ต่ํ สุ่ าิช้ ชํ้ ซํ้ํต่ํ

จ๐โ่อล่ํ ถ้ํย้ํต่ําิณุทต โ์่ฌกล้ํ 0ซ้ํ

ณูษัทต๋ช้ ณํุ ช้ํล่ํณุทธ์~1 ~ จุ วู๋1 ฑูเ้นใ1ะิน

ด์ ด์์์ธ ~ูโ ท่ทุธ์รทต่ํ0รู ธ๊ ดี๋ ณู วฑ์ เ้ต

ฑ์~ใต๊าซ้ํ า ฒิซ้ํ 0ต่ํ ย้ํโ่ช้ําฝี0

ธโ่ด๋ร็ทศ โํ่ต๋อแรู่ชโ่ ฒด โ์่๐ 11โ่ อณ โุ่

ช้ํ ช้ําิช้ํช้ํ . ทยึ . รู๊ ปืฐซุ รู่๊ะช้ําโ่ทต๋ทาิน่ํ

ยู ช่ื ฒิ จา ดิ ช๋้ํฑูะิ ด์ น์้ําิด์์ ฑ01 1

| 1ฒิ ด์์ ขุหู่ ~โอณุโณู า ติ รุ๋่น รูุ๊ าทซ้ํ

้ 0โ่ โด์์ ชต่ําิ ~ จ ๑๓ ร็ ฌทฑ

ซูตฺ ต่ํ ๐ฑ ณีทต่ําิช้ํ .จาข ด์์ ต๋ธโ่

า ซุ้ ชู ขุ้ธ์ฑาฮี ~ ๐ช้ํ๐ท 1ต่ํ ๐ทณ โุ่ ต๋า เิ้

๐เ้ฑูอ . ปื๐รุรู๊ ฝ ฑึู ต๋ ล อ็๊ท ท ๐ฮื / ~เ ค้ือ

รึ 1ตุ๊ า ติ๋รู้ต่ํ ต์ตูิๅต๋ย้ ธํ ซ้ํด์์๐ . าิชฮู

ซ้ํ ต่ํ งเ้าิ พุเ้าิณ รั็ ณุณจ าณุยู

ซ้ํ หุ้อึขณุต่ํ อ๐ช้ําน้ํ .ชซ้ํ ทาซ ฌัร ณี

ย้ําิซ้ํ อย้ํด์ ด์ํจ ๅ ณ์ต่ํ0ด์์

ๅ ๐น้ํขูฉีซ ฑูาซ้ํณเ้อ อาิา ขุด์์ .ๅศู

อณ โุ่าณุ ๐โ่ นู ฟ ตุ๋าิโ่ ด์ ท์๊ซซ้ํล่ํะิโ่

14ธ ๓ ีต่ํค่ํา ณ บัึขร ๗1

ทาฬ ริ์ด์์จ รู่ํดํ โ่อรู อู๊๊ ธี ซ นุ ข์ู

ฑ ๖๐11 6. า ช้ํฝี ยื

วุข ดุ์ จ์ ดัําิ ช้ ฮํู ถ้ํกส์์ต๋ย้ํ

ซ้ํๅ ๐๐ด์ เ์้ ขู่0ฌ รู๊ฑูหส์ ท์อดํ ช้ โํ่

ๅโ่๐ณ์ ๒๗๗โ่ต่อโ่ดํ ส์ ร์ูท0

ฌซุณโ่ ๖1ต่ํช้ขํ้อ ~ โ่ฒิชืซ้ํ ใถ้ํทิ

ช้ํารญิทต่ด์ ฌ์1าิ .1. ๐๐โ่อโ่ ย นิ้ ชํื ณุ

๓1๓ะหิตฝัด์์ .ซุธ์ นใช้ํถ้ํ โ่ ต อ่๊ ณูท

อู๊อ่ํ ~ ล้ํ อ ณู น้ําิ ฑูฃ.หุอ ช้ํ๐

โ่ญิ ฌฒิถ้ํ0๐ใต๋อ่ํ 61 ิ ธ์ นํช้ํหิต๋ย้ํ

รุ๊าิชู0โ่ ฑิบิตู่บิ ทร๊โ โ่่

6ซุ น่่ํ ต๋ย้ําิบิธํ. ฮิซญูดํธ าฌา ๖๐

ฒิ . 00๒๐โ่ ต่ําใธัจจ หููขิ อด์์หน้ํเ โ้ พุ่่

โ่าค่ํต ฑู๋ ต๋ต๋าจ๊ฑูอะิ. าิ ชญูธ ต่ําิาาิ

จอสู้ ~ ถ้ํฒิต์ ทต่ํนึ รื บ ธิ ตี่ซุต่ ดํ์์ .1.

๓ต รุ๋๊รู๊ ~ ปู่ดํา ติ น๋่ํ. ณ ฑ์ .1.
ช้ํ 0 6ซุ ซ่้ํ . ดําินู๋า ฑิ ซ์ู่ ~1 ~ า ต๋ คูฝุ่ซ้ํ . ิ

โ่๐า รศึ ๅ4า เิ้ ศุ ~ ซุ่ย้ํ1ฒ .

ถ้ํ ช้ํกู่ ๅก ฑููชู้ร๊ ณุรลุ ฒ๊ิ ตฺว ฒัะิ

' 1 ตุ๊ ส์ ~์ซุ่ร๊
า ณุก๐ ช้ํอ. หาิา่ ย้ําฒ

ซิด์์~ 0ะฑ์ล้ํา โิ่ ๐เ้าิ ฉซ้ํบิ ด์์ ว่ําิต๋ .

ๅตต่น้ํ ด์ ล์้ํ ๖๐ง้น่ํ าสิสึ ถ้ํจ็ด์์ด้

ถ้ํต่ํๅด์์น้ํต่ อ0ส์์อ ฑ รู๊ช้ํ ษงีน้ํ

ฑูต สุ๋่๒๐รุอ ๅา ติ๋ฑ๓๒ ถ้ําหือ ๐เ้ช ตู๋ร. ถ้ํ

ฑ์~ศ ฑุ์ล่ํณธิ ขูด์์ ๐เ้าตี.ถ้ํช้ํ 0ใชูเ้

ต๋โ่ ค่ํช้ํ หิวทาิต๋ ~ ต น๋้ําเ้ ซ้ํฉ ย่้ํฉ่าต่ โํ่

ชูถ้ํฒๅย่ โํ่โ่ ถ้ํา ซ้ ชํ้ํ า ทิ็ โ่จุ๊ต๋

๐เ้ ~ ฟิจ ดืําิณจึ๐เ้าตุ๊ส ทาิ ๐โ ฒิ.1 ~ทา

ส์ ด์์์ตฺช้ํ ช้ํช้ําิ ช้ําิค่ กํู๊ช้ํ
สุ่ม่ํใช้ํ าิดําน พ์ื าิต๋ต ต่่ํ าซูต๋ขูธ ตู๋จ

ณ ท์ูฒิ~ ถ้ํณ ตุ๋าิออตุ่ รู๊ ณีาตุ๊~ทวี ๐เ ชู้ผั

ถ โ่่ค เู โ้่ า นิ้ํซุ่ฒิโ เ่ทู้ต๋าโ่ วุว นั่ํซุ่น้ําิย้ํฒิฑ โิ่

ดูเ้ า ~ิ กู ~าินต๋าทื ตุวัตถ ~1 ~ ะิณุ ม่ํ ฒิ

ฑูผ เั้ฒิ ต่ํซุ่ซ้ โํ่ รู๊อ ๐ซูสทจ

ค้ํธ์ ๗11ะิ รู๊ะิกุล าิ ท๐ว่ํ อรุฒนุ้

นู๋ สุ่มึช้ํส์์ทธิร์ูโ ง่๊ด์์ โ่า . ปู ฑู้พุขซ้ํ

ยู่ฝึช้ําิอๅณ์วุาิธําิ ชูย้ํ ๅา ๐ิ1ทฌ

ขอ ช๊้ํต๋ อหุ่น้ํหรุ๊าต ฑูดําิท ปุ้ น้ํต่ํ - ปู้ซ

~รู๊ ~ณทโ่ 011ตื ย่ํณใเ้โ ว่๊ะิซ้ํ จะิฒิ - ทุ

ช้ําิ ช้ํชฌธาิา ลิ่ําิชู โ่1 ~ ณูท รัะ ต่ําิ

หูหเ้า ลิ่ํค้ํ๗.ๅฑช้ํ ขุณุ ถ้ํท๊ะิ

หูซู ทฑ์ทาด์์ด-โ่าๆณต๋าต่ํ ~ ปื๐ะินด์์นู้

อ ดู้ทถ่ อเ้าิต๋ร าา ชิ้ํ ว นั้ํฮู ซุ ด่์์

๖๐ ง้น็ต๋าฮ า ชิูธํา โิต๋าิชย้ํฑิ ถุทาน้ํ

าร๊ โ ธ่ิ์ .ๅ00เ้นม่ ษํ์ ณีระ หิิ าิอย้ํ า ยิ่ํ .1 .

โ่าินต ช๋้~ณุฬิณูซ้ํ ๖๐ ช้ํ ทต่ฑ์นจีนู ๐๐

รูอทช้ําิจ ติ๋ล่ํ/ ๅ ฉฑูะิต๋ ช้ําิ ๐๐โ่ฆท์

ทส์ ข์็ ๐ ล่ํ จะิติ์ ฮูวูส็รุ0 ๅ ต๋ย่ํโ่

ชต๋าิ ด์์ขุ๐ . ๐๐จูเ้ฒอูซ 1ูช้ําิฟิ๒๗

ทาฐ าขซ้ําิ โร ซ์ึธ์ ซ้ํถ้ํ ต์ ฒ่าฉัร ปุู้อ

รูน้ําิ ทือ วุฒ ธิ สี ถุ่ชทม่ํ.1ะิด์์ฒ

ฑู๐ช้ โํ่ธ ฌาินส์์ ต๋นือู๊ ญ ดู์์ฑ ๅ ส์์ต๋าขฉุ

าด์์ซ้ ณํ์ 1ดํ ะิน้ .ํ ช้ํ0น่ํบิตโ่ น่ํ

โ่ฑูต ย๋้ํ ฒสุยู ๐๓11 ทา ทต่ําหช้ํ๐๐รูหู เ้้

ฑ์ ปู ซ้ช้ ผํับํโ่ ญิโ่วู้าใ ช้ํอต๋ 0เ้า ชิ้ํ

ต่ําิซ้ํทอเ้ ซ้ําิ า ฑิูาิๅมาิ.ฐิ1ฮุธ์

.ฑู ธ์ตชีว ช็้ํ0 ณูอน้ํณ ฑช้ํอาาิาท

ส์์ต่ํต่ํ ~ 003 ต่รโ่ ซ้ํ ล้ํถุทต่ํด์์น่ํ

าทต ส๋์ ต์่ํแ .1 ~ รุซ้ํ ฮูจอชู้จ ติ๋ ช้ํ ~ชู้~ ศูรั

ชฮืผ โั่ อเ้ศู ถิดํ าชฌทอ ปุ๊ ต่ําิต๋

รุ ,ส์์ท อรฑู 1110๑ รู๊ะิษ ย้ํอรล่ํ ตุ๊ ชุช้ํ

าจาิ/ช้ํ ฒซ้ํๅอูาิ ต เฺ้ล่ํ าฒ

ธต่ํๅฒาปุ้ฌส์ ง์ ฐิด์์บ็ค่ํร๊ าซ้ํ

ช้ํสุ่ ซ้ํ ศ รู้อ ณุธํ 111ฌ หื ซ้ํ

าิช้ํ าขิ ซู่ต่ํ าซ้ํา ชิู ใ้ช้ํว่ํ

รุค่ําิ ๐ ด์์ ซ้ํ โ ซ๊ก่ ท

ต่ําิ าิตฺ า ชิ ร์ู ด๊์์ ~ ดํส์์ณหิร ต์ ฑู่ ต์จ๊า

ต๋ทธูซ้ํซูเ้ ฑ อ์ ฑูารฑต่ํา ชิชีธ์ รุต๊๋าิาิ

ยู่ช้ ตํ่ํ ณ ~ีขฉช้ํด~ า ชิื ฑูารู จุอ๊ชืติ์ ขซ้ํ

ซุ่ช็ ฑูต่ํ ด์์ .โ่ต ร๋ี ร็ฒิรู๊ซ้ํย์ส าิตุฉ่ํ

วุร๊น่ํถฆ์ 1จ๊กต๋ เ้ถ้ํติ์ 1ทฑูาิ~หิหู้ '

กุ๐ธ ดู์ ร์๊ะิจ าฮูรู๊ ฑูญูม่ํอ 6๗ด์์ออ า ฑิ รูู๊

ซูด์์ .1 ~โ่างส์์ซ้ํ ~ ศูถ้ ธํ า ตุ๊ าิด์น์ู้ ช้ํซ้ําฑูาซ้ํะิ น้ํ1101 ถ้ํโ่ ณุ ๐๐ต๋



ฌโ่ ซ้ํณีย้ํ ช้ํช้ํา เ้ย้ํธิซ์ ฉั อ๊๐ ๐เ้า/โร่ํ อ ซ้ ชํ้ํ ~1 ~ ตุ้ ๓ /
ด์ ธ์์ต่ํซ้ําิรู ปืฒบิ~ ถ้ํ น ชีื ต่ /ํ โ / ๅา วิ ช๊้ํฝืส์์ฝือ

ฮืฒ่ารใน ฬ์ิต๋ 0โฑูต๋ธ- 1ถูฒิ ต่ําิ~ ซ้ําิศตฺ ซ โู่ ถ้ํ ~ายุณุ ธ เู้าิธ์ล่ํ ~1 ~ณ ถู้ํ ตู้ ขูซ้ํ

ช้ โํ่ ซ้ต่ํ ป็๐ต ร๋๊อ ย้ํติอ อเ้าิฌโ ใ่ ณถูฑูรณซ้ําิ ช้ ชํ้ํา ปิิด๋ ย่ํะ ๐๐ ญิถุ ~

๗ๅตน์ต่ ฮํิ ฒิด์์อดนิช้ 4ํณุ ญูซ้ํฟิล่ํัฒ่ ณุ๐เ นู้ ห์ด์์ฑโ่ณจะิ

ม่ํจบิต่ํรุ๊ น้ํ จา จิ็บ. 0ตุยือ ณ ช์้ําิ0 ๅาิช้ํฮืะ ทิธ ต่ํต่ํช้ํ ๅ ญูตือฝุ่น้ํ

ช้ ชํื ฑ ตู่ํ4ณ ๐ชื _1_ต่ํค ร์ู ฑ ญ้ า โิ่ซ้ํ น้ํ อย้ํชูอต่ํจ ช้ํโ่ต่ํ.รุ๊ะ โิ ต่่ํม่ํ

41โ่ คู ๅซุ่ศูน้ํ ฑู๐ใฒาโ่ โ่าิช้ โํ่ ๅณซ้ํ รูป๊ 1๊ อ๐สู้ ฑูณู น้ํ ช้ํ ๐๐

าิ ๐๐โ่าโ่ ถ้ํด์ต่ํ.ๅน้ ธํ์ จ ชึ้ํทอด์์ฒ น้ํด์์โ่ น้ํต่ ช้ ชํ้ํ ด์์น่ํ ณุส์์ เ น้ ร็ู๊

อ๊ด์์ซ.ด์์ น๊ฌ4. 0ดุง้าิโรโ่บุ๊ส์์ท๊ะิซ้ํ ฒิโ่บิ จีนซ้ํหุ้ท๐ถ้ํล้ํ 1ต่ํ. 0ฉุ เ จ้ ท์ช้ํ

ม่ํจอึ ด์์น้ํซ้ํ ญิ รุ ทห4 รู เ้้โ่อฝีซ้ํ .ทู ทต์รูช่้ํ ส์์เ ถู้

ทต ซ์ู ช่้ํ าิช้ําิจมํ่ ปํ็น๊ชุธ์ถ้ํผิฝ้ ถ้ ~ําิช้ํซ้ํย้ํ ทดํฑ ท์ บู๊

14 ย่ําิาิ ๅฌตุ ซู๊ต่ํทิอาซ้ํต่ํ ทนเต้ิ ส์ูด์์ ต๋ 0น้ํถู ขอฒิ ฑูพื ฑ์รู น๊่ํณ์
ซ้ําิท ดต่ํ ส์์ ้ ช็ ย่ําิ ช็ด์์ โ่ซ้ํธ์ จต่ํด์์จต่ํ าิาก00

ถ ๐้ษุค่ํ 0ม่ํ.ขู่ . 0ลีศู ธุ์ฒ่ญูด์์ต๋ย้ํ วุ ยู่โ่รูรู๊่ . กู น้๐ซ ตุ๋ระิ ปุ่ตุ๊ะิาิดํ ณุ

โ ใ่ช้ํ เ้าิ จาิ~ทต่ําิ ๐ด์์ต่ําิ ด์์ฝุ นู่ห จู์ วุณเ้ณีซ้ํณู .ฑู

ตุ ซ่้ํต่ํ ซูซ ฒูิาิ ช้ํฑ เู ร้่ํ ฑูถ้ํต่า ทซ้ํช้ํ าิณ ใีต๋ย้ํ ด์ ล์้ําิ นีฑต่ํฆ เ์้า งิ๊ อธุ์

น้ํ าิตุ เ ซ้ึธ์ ลุ๊ก๊ก ๅ ถ้ํอาซ้ํ ช้ เํ้ ฑ์ติ์ ด้ด๋ย้ ปํิ ด์ ธ์์ขุ่น์ ขุน่ําิด์ ต์่ํ

ปุ่ต ช้ื ร คุู่ช้ํๅช ดุ์์ซส์์ขฌูด์์ ธุ์ต่ํ า ชิ้ํ ซ้ํา ดิ รู่๊ ฟิส์ น์้ํ ๅน้ํช้ํยู่1ซ้ํหู้ชูซ้้ํ

ชู้รต่ํอ.ๅฑาโ่าิตี.าิฒช้ํช้ํด์์. สือๅธุ์ณ_บี0จุ๐ย้ํณี.ฒโ่าิช็

ก นู โ็่ซ้ํ ฑ์ถึฑ์ รู๊ะ สิ์์ต๋ ด์์ รู๊.1 ~ทรู๊ช้ํซู ถ้ โํ่ฝื ซ้ํโ่ ช้ํ ต่ํ ฑซ้ํ ฒน้ํ

ๅาิดํฑ ธู นู์โ๐ช้ ดํ์์ณู ฑ ย่ํม่ําิ ชย่ํ าิน่ํอ ซอย้ํรุ ฑ ยู้ํ อู๋ะิๅธทส์ โ์่

าิ~ ทดํช้ํ/ 1 6 ยู่ / ฒถ้ํ ~ บุ๊ / ร๊ น้ํ .0 ฒตุ ต่่ํ4 ถ้ํะิ ษั ทต่ํแฑูร่ํา ชิ้ําิ

ช้ เํ้ต ศ ชูู้ต๊ะ วุรู ด๊์์อ๋ย้ นํ์ ~ซ้ํฑูตุ่ ช้ํต่ํ ~าิด์์ ชันุ๊ะิ รู๊ส์ จ์ ถ๊ึช้ํ ทต๋อเ้

าน้ํฑฑูต่ํ า ต่ํซ้ํ าทร็วต่ํด์์ ~รีฬ ติ่ํฒิ าิร์ ต่ํช้ํา โิ่ซ้ํต่ํ ช้ํต่ํถ้ําต่ํล๊ะ

โ่ฉิฑูต่ํ ฑ โ์่กู๊าิง้า เิ วุ้ ซุน้้ ธํ์ญ จู็ ซุน่้ํ น่ําิช้ํด์์ อณุน้ เํ้ ๖๐ ~บูรจ์

ซุ น่่ํช้ํ ทต์ต่ํ ด์์ซย้ํ ๅฒน้ําิ เ้โด์์ รึ ๅทแท็อ็สู ฝุ้่ ซ้ํทรย้ํส ฒุิขุถ้ํ

ฝ้ถ้ํ ณ์ต๋ ถ้ํทต่ํน้ํ4 ๅณุฒโ ต่๋า ซูโ่ ณ์ ~ 0ตุ วฑย่ํ๗๐ฌธ ณุงณั ซ้ํซุ่

ภู่๐ณ ๓ค้ํฑ์ขด่ ณุต่ําิฟิน้ําส์์ ธุ .ณี พซ้ํ4 ต่ํณุ301ะิ . ช้ํจ0ธ เี้ ต ธ๋ ตุ้น้ํ

ซ้ําิ จยั่ํฏิฑิาิ โ่โ่ม่ ฑํูต๋ฑจ็ด ป๋ี ซึ ต่ํา่นู้

๐1ต่ําน่ ฝํุ ฐ่์ๅช้ํา่ า ดิ์์ล้ํา ศิ นู้ํ ๐ต่ํ ด์์ฉ ณุุญูด์์บึ ณู ฒิ วุโ่ต น๋้ํด์ ร์ู๊รู้ ~ ภุณู

ณีฒิท ๓ถ้ํ าหฌ ๅ ณย้ําเ้ . 0ดุ ฑิต่ํ าิต๋ฑล้ํศู ขอฌรู๊ๅสุ่ซ้ํ ต๋ฑฟู ้

0ณน้ํ๐๐ าตุ๊ อ่ โํ่ ญิธต่ํ -ต่ํร้าฮิ รู๊ซุ่ย้ําง .ัซุธุ์น้ํน่ํณฒฌ

ซ้ รํ งุ๊.ม่ํม่ ตํ๋ ย๊ณโ่ ๐โ ซู่่ธํ าิาิ สูจ๊ฒิ๗๐ข ตู๋ . ด์ต่ํ ณ์ขุด์์อั ๏ณส์์ ๅ

ัว่ํซ้ํธิ โ่ด์ ซ้ โํ่ ย้ํจ ซ์้ํ ~ย้ําิด์์ร๊ ด์ ต์๋ฒร็รู รู๊๊า จิิ ~ ต่ํอเช้ทซ้ํ ต่ํธิ์ตฺ าิฑ์ว่ํ

น๊ธิ์ศิ เ้าิ ทฉ่า เิ้ยเ รู้้ จ๐โ่ ธ ต์่ํ ๐แส็ล้ํ ๓1๓ ขุน้ํา ติ๋ อาบ เ้ต่ํ4๓, 0น่ํฑูตู้ รุาวิุ

ว่ํถ้ํ ด์์ ทู ใน ชึ้ํช้ําิ ปิด์ โ์่ ~ช้ํ าิ ช้ํฑ์ด์์ ต่ํนโ่ ๐เ้ จุฒ๊ิ~ 1 รู้ ฆ์ฒิทต์ตฺน้ํ

ฝ่าิน โ์่ ใฝึฝ่าิ ด์์โ่ฮั น้ํช้ําน่ํ รจุ โั่ค้ํว์ส์์ ต่ํต่อ่ํ ๅ ต๋ซโ ส่ ลุ้ํ 1ฒิ~ ฝ่ถ้ําิ ช้ ชํ้ํน้ําิ

ๅฌถ้ํย้ํช ฮ์็ะ~ซ้ํ าซ้ํ สู้ต่ํ าิอ่ํอที ชู้ขูล้ํ ๐ใฑูฒิ ซุ่าิต่ํ า นิ่ํล่ํ ซ้ํ ซ 1ูเ้

ส์์ส์ ต์๋ร อต่ํา ๅหุ้า ชิ้ํา'ผัวฉลุ๊ปืนธ์ ป 1ี ๐๐ฒฑตฺฑโ่ฝัก์ ต๋ช้ํ ๑๓ธุ .1 .๓เ้ ฑ ธูู

โ่ ซ้ํ อูจ้ะิ ~ สู่ฉ ซูน้ํต๋ .1 ~ฌสุ่ม่ ~ํช ดุ์์ โ่ฒิ ทาิฃ าณซ้ํ จย่ํฒ่ ๐ณต เ๋ซ้้ํ ม่ําิ
ต๋อ่ํฑูต๋ ต่ํช้ํ ๖๐ ต๋า่ ~ถ้ํา ั ๐ ั/ ฑจ้ 4 ถ้ํทึ ธ์ ร สี าเ้ ๐๕๓ซ้ํา กิ าิ

ณ / า้ ห้า วู ดู - ฑ ช้ํญู ้ - ขู ` ขุ .

ค้ํญูอู๊ฝ้ ผัณซูต่ํ ณู ซ้ํ ~ าิน่ํธิ์ ขูด์์ ~หช้ํ าิ าฑอ ขูาเ้า นิ้ เํ้ฌฉจูต่ํจะิ

ฮจิต๋น่ํฑโ่ ญิธต่ํ ~ต่ํ1ตุ๊ อู ญ๊่ ~ย้ํรุฒ ~ ย้ํ ๅสสิฝุ่ ทต์ซ้ํซ้ํ ๅกต่ํกต่ํณนีๅณ

1รู ทต๋ฑฌฒ ด์ เ์้ ๐เ จุ้อ รุณูล่ํ ๓ล้ํแ1๓ ทศ ชํ้ ใํฑต๋ฑตูซ้ เํ้ - ใหู้น่ํซ้ํ

ตม่ํฒๅณุจิตฺ 0๓ 00ฟิวเ้น้ํช้ํ . จ โิ่ฉุ ต่ํ อเ้ าน้ํ จ ฐ้ี 01 ช้ สํุ่

ซ้ํต่ํ/ซด์ ต์๋ ย่ํค้ําน๊ะิ ขุช้ํะ ซิ้ํซ้ํห คู9 ฑูสู้ อธิ์ ๅด์์ต๋ จอ ราิช้ํต่ํ

นาถ ซู่ย้ํธิต่ํฒน่ํ ลุ้ย้ํณ ๐ณุฐ ด์์์~ฟุ จุ๋อู๊ะณ๏าิญิ กต ฑ๋์ซ้ โํ จต๋๐ใฒโ่ ค้ํธิ์

ด์์ รู๊ ะิด ชํีทต่ถ้ํต ๅ ช้ํช้ํ ๐๐ าิศํช้ํโ ด่์ร์ุ่ต่ อ่ําโ่ .ๅอูจ๐ว่ํฐ

ช้ํโ่ ๅ ๐๐ฑ โูด์ ซ์ด์์ ๖๐ห ๐ั๐เ้ ~โ่ช้ํรุ ต๊๋อโ่ าจ๊อน้ํ ๅ ส์์รหิ ว ช๊้ํอ ด์์แะณ รีณุ

ขุช้ํจี าทโ่/ โ่ฒิรู๊0/ฑซด์์ต๋ ~ ณูรย้ํ รุ๊ะ ใจือนูฒ ๅโ่ต๋ธุๅ หึ ๐1 โ่แๅอรฒโ

ต่ํช้ํ อ๐ าส์์โ่อ - น้ํ ซ้ํ อเ้ๅถ้ํ ๐1จ จ๐ า อ๊ะิธณ ขุูบุ๊ีน่ํตู โ่ ณ่์ นโ่ ฑูต่ํศ์

ต่ําต๋ธ. บึ๐ช้ํผั ห รูู๊ ช้ํถณ โุ่สุอุ๊าิต๋ ใจ๊ะิ ซ้ํ๐าิ | ศ นู่ํ 16ะิ ตื ตุ๊ย้ํ

าิช้ ซํ้ํโ่ ๅน่ํส ดุ์์จอดุ้ าฑ ซ์ ~ํ ่าจช้ํฒ ารู๊ศูน่ํฝึๅโ โ่่ง๊' วว ดั์์ฑ ม์่ํ
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ไ

ฑู๐ศูน้ํธซ้ําิญูด์์ต่ํต่ํธิ์ ๅซ๐ญูตฺอรโ่อ ต่ํนท๓จ ~ รู

าะ ขิิ อาย้ํอณ โู ใ่ร ยุ้ํ ย้ ชํ้ําธิ ~ ศ นู้ํอซ รู่ําิๅโ่อย้ํ าิชฒ์ิณูฉุ หรือ ๅโ่าาฑูส์์น้ โํ่ ทต่ํ ้
ั ~ด์์ ~ณซียุ่น่ําิน่ํ๐นด์์ ต่ํะิตต๋

ะ ซิ้ํฉ จ่ ซู่เช้ํะิ ตัด์์ ต่ําิช้ํ ๅม่ํ

ณูถ้ํ ท ต๋อดร็ล้ํ ทส์์ต๋ ~น\ .1นื 6ชี ~ปือ ฒนชู ข้อพม่ํเ ซุ้โ่ญู่ ย่โํ่ ณ ณุุ.ๅ กุ้ต ~ั

ด์์รู๊ ด์ โ์่ 1ซ็ น่ํ าธิดํน่ ชํอบุ๊ฒสุ

ว่ํฒกู๊าิช๊ จัด์์ฟั ฑ ด์์ต่ํ าฑ

ซุ่ต่ํอเ้ย้ํ ช้ํล๊ะิเ้าท ต่ํต ป๋ี 0ณาต่ํ

อม่ํด์ เ์้ ฒิ~หณุ ต๋ณุ ๐ฌหฑูขุดกูล

ตบุ๊ กฒ่าถ้ํา ณน้ํ ล้ํ1 ฒิฑ์ซ้ําิถ้ํ

นคื อร่ํวู ๓ขือจ ะิ ฑูตู ฉ่ิน่ํช้ ชํ้ํรู๊
ั

ย้ําิษั ๐น้ํ อณุฑูพีฑซ้ํด์์ต ท๋

ณุ ด์ น์ ~ ปู้ซ ตี. ๐เษ้าิวัฒน้ําิทธ์ อม่ํล้ํ
้ / ้ช่

ทต่าิลุ๊อๅาิช้ํฮีณุต่ํ 0ฒ่ฒิ ๑๓ฮู 1ฮ ยุ้ํ

น้ํ าหู่ ด์์ ~ ฑ ยู่ ชํ้ ปํู้ ๅส์์ ๐๐น้ํกต๋ต่ํะิ

ม่ํช้ํซู .0.ณุจ ณึีซ้ ชํ้ํ 0 4ล้ําิ ๐ณุชี

อึธโ 1่ าิญู ทู้าิด์ โ์่ต่ ธํิ ธ์ร์๊าิ าทย้ํ
.ใ .ท

้ดําิแร่ํ ธิ์ เ้าทือ ชู้ ๅทาขู ฒ่ิณิ ทะถ้ํ ซ้ํโ่า รุ้ ฑูต่ํ

ฑู ต่ํ0ด์์ฒศูนซ้ํ ๐โ่ต๋ๅเ้ ร๊ท4ฑ ตู่ํะิ

ธิฐ จิย่ํ ธ ตี๋อต่ํ ทาส์์ซ้ํฑแท๊ ต๋ฝึช้ํวู๊

รุ๊ด์ ต์๋ย้ํฝ้ล้ํณ์ณ์~ ย้ํย้ําิ๐๐ ฉ ซิุ่0ณูา โิ่อ

าณู ลู๐. 0ถุซ้ํโ่ สเ้ซ้ํฒโ่น้ํหุ น้่ําิ

โ่ดํทิชเ โ้่ ๅโ่ดํหึปิด์์ซํโ่410เ น้้ํ ทศ รํุ0ณู ทซ้ํ

11โ่ๅ ฑ ซู้ํ ๅฑูธิธ์ซ้ํ อช้ํนิถุโ่น์โ่ะิฑ ล์้ํช้ํอน ฑึู

ร๊ะิต เ๋้ต่ํ ทย้ํ ๅรดํโ่าิ . ฏ ตี่ํช้ํฑอ ช้ํ. อ .ณุ

ว ตั๋ฑช้ํ ๅร ต์๊ณู ทูส์์ ตาิช้ํฒิกซ้ํ

สุ่ถ้ํ ๅทา โิ่ดํา ชิ้ นํ้ํ าิทย่ํ ช้ํ ฑูต่ ยํู่

ติ์ะิ.ชี ~ถ้ํอ ๓ต็ ฌช้ําจ ฑ ถู้ ซํึ ล่ํฒน้ํฒิ

ร์ด์์ต๋ย่ํ ธิ.บูๅซ้ํ4บิ ๅทาซ้ํชีาิย้ํใ

ช้ํณฑ๐ ทต๋า ฑิูธิ ถ์์ช ฌโ่ธ ซ์้ํ ฒธ ริู๊ วุย่ํอรุ๊

อฝื น่ํถ้ํโ่ซืาต๋ ๓ถ้ํ านจต๋ ~ซ้ํย้ํ ทส์์

ย่ํ 0ฒ ซุ่่ต่ํรุ๊01ต่ ตํ์ฒาศ นู้ํช้ํอ ารู๊

หาฌทต รฺู๊ก /์~าิหุ้ ส์์ หึก ใ์ช้ํต๋ ลุ ฑ๊ .ี โ่ต๋โ่ซ้ํจ1

ว 4ั0โ๐16ช้ หํิ โ่ๅ ฑ จูืด์์ - ๓1 ธุ์

ซ้ํช้ํรุ ทต์จาฉ1จ ๅาิ รู๊ด์ ท์๊ตด์์ต๋ ๐1๗

ด์์ต ช้ําถ้ํ ถ้ํด์์ 1ฑี ฑด์ขค้ํ ~1 ~ณ ชุืฒิ

~ ซด์์ฑ์ ' ะิด์์ซ้ํ ~ ย่ํ ~ ๅณูฒิทต่ํต่ํ

าิาิ ชฌ าิช้ํ สู้อะิทส์์ ~ ซ้ํซ นฑ ~ชูว บ์้าิซุ่

รู๊ ด์์จะิ ๐ธ4 หิวฐ ตี๋ ฒน้ําห์ซค์ ~ 6๓ ซู1เ้ ด์์ โ่

ช้ํ0 1ทฑูสน้ํ ฑ ถู้ํซึ ๓1๓10 ๐

ฑูต ฉ๋่ํ จอิณูอ รู๊าินโ่ว นั่ํต่ํใ จื

ซุ น่้ําส์์.ๅทาปู้เ้ฑ ะ โิ่ เ้ต่ํโ่า ทเ้ถบู๊ะิ

ล้ํ หิน่ํต่ํ๐๐หน รู ฑ่ผ้าิธิาสูา ชิ้ นํ้ํ

ต๋ฒฮิหู่~โ่ด์์รู๊ ต่ํ าฒิ ณาขอโ่งูฑด์์น

ท๊ต ฑู๋ ขุด์์ 0เ รู้๊อ~ทาิ. ล้ํถ้ํฬ ณุุ าิ0ต่ํ ๐เ้าท

ขุด์์ หน้ํอโ่ โ่ด์ โ์่ ซุ่ธ์จย่ํว ทีญ้ต่ํ าิ0ซ้ํ ณ ว์นั้ํ ฑโ่าิด์์ถฒ หิ้าิฌ๐

ว ถั้ํารุ~โ่าด์์น้ํ ~ตี.ฑ0ณุชืรู ๐เ้านิ้ํ 0๓๗

11เ้อฬิหุ่ย ซ้ํ110 จ ตี่ํ . ต่ํรี1สุซ้ํ ~ศูณู

ซ้ โํ่ศู ฒิอ ท้ะ เ้า ฑิ์ม่ําน้ํ ฑูอทต๋ทถ้ําิกูฝ้

ใ1ซ้ 4ํ ต่ํ 0ฟ ติ๋ ออร์ต่ํ ต่าโ่โ่ ๅซ้ํ4ๅโ่ด์์

๐ล้ํ ๐ฉ ฟี ตุ๋า ะิฑิด์ ฟ์ ตุ๋ ทู ท้ ต่ํยู่ ๅ ๐ฑูฌร้

ฑส์์ธาโ ช่้ําิ ๅโ่ต อ๋ต๋ ย้ํช้ํศ โ์่ ~นอู ฑู๐ค้ํ

ด์ โ์่ซ้ํ า ชิ้ํดต๋ าฑู๐ดิฒ์ณู อา ชิ๊ต๋รุะฝื นฮุ

หู เ่้ะิ 0ซ้ํต่ํยู่ ๖๐ .1๓๐ตุ๊๖๐จ ถ้้ํต่ํ 0ใช้ํ

11ฒ๐๐ช้ํ ซ้ํสุ่ 1๗0 อะิข นุ้ํ ทย้ํสุซุ่

61ช้ํอ ศูนฑิ า ภิุณุ.ๅถูฑด์์ต่ํ า ซิ้ จํ

ฑูเ้ด์์ทฉ่ าิช้ํ0ด์์ ฑ์ตฒ๐โจ ด๊์์ท1

ร๊ต๋

1๘๓๗ ธุ์ธ์ ~ ๑ช้ ปํู้

ฌจ้ซ้ํ .ๅช้ํ โ่ธ ต์่ํ ณ ร์ูเ่้นสู้ ซุ น่์ต่ํ

ฝื ต๋ วุ ดําิ จ๐ฑฉ . รุ๊าดุ้ เ ซุ้่ซ้ํ

ญ จ์า ชิูถ้ํ ข ธูซ้ํต่ําิ~รู๊ช ยุู่ ตุ่

รู๊ซ้ํ ธิ์ ใช้ํธ ทด ร๋ สุ์โ์่ส์ร์ู๊ ชุ่ล่ํณณุขใฒิ

ซุ่ด์์ด์์าฒิ ร ดู์ โ์่ ทุน่ํทฉิฑ ต์่ํช้ํ

ต่ํด์ จ์ท็ าณฑ์ฒน้ํ ๅโ่าฒิ . ห์น่ํอ

ณุรณูรู๊๗ะิกุ๊าเ้นโ่ต่ .1ฐิณีด์์ าิต่ํสุ่

ก็ ต๋เ ส้์์ต ว ตั๋า ติ๋ . ช้ําิ11๒๐ ซอซ้ํดแฑฑษ

~1 . ธุ์เ้าต่ํม่ํรีรู๊าิ ก็า ~ตอช้ํ อาิช๊ก๊ซ้ํ

ต่ํอน่ํ.0ตุต่ มํ่ํทแร๊อ่ํม่ํด์์ดํ ฑฉซต๋

ฒธ์าิฟิต๋ น่ํ.ๅธ ก์ู๊ . ๐.เ้ฒธุรึต ใ์เ้ะ ซ้ 1ํ . ๅ

ฑ์ล่ํญ สิุ ๐๐ษุณอ าิ~ด์์~ ย่ํฉ ศู่น่ํ

าิต่ํณ์โ่ ๐๐ซ้ํ0บ ๐๐1โ่ 'ม่ํติ ๓
ธ ต์่ํ ช้ํถ้ํ ช้ํด์์จ ะิ ด์์ ๅ๐๐1 ั น้ํ

ด์์ล่ํ0ย่ําิ 6ขิ .ฑ รู์. า 0าิอช ทด์ อ์ ต่ํ

ากหฉซ้ํ ด์์ ~ถ้ํด์์ต่ํา โิ่ซ้ําิต่ํ

ณุ๓1น้ําิ ~1 ~ฑูอ าต่ํฑ ตู็โ่ ต่ํๅ

ซ จูู ซ้ํต่ เํ้ะิซต๋าโ่ 4ฒิ ~ 0ฮู ซุ่ยรีโ่

_ ฑูา วัฒรู้ ส์ ง์ิน ต่ ชํ้ํ ซ้ํน้ําิ ๐๐๗

1ท ฑูต่ํตขุ นุ่๊อ ฑตูทู พื ค้ํ

ๅ ะศีแาฟุ้ พื ม่ําิ ๅทต่ซ้ํอษั อู๋ 0ด์์ ต๋ ย้ํ

ชู้ พ ชู้ํ ช้ โํ่ทอโ่ต๋ข น่ํ าช สุู้.ด์์ .ณุญู

ด์์ ฮ้ ฒิ ~ปืราิฑลุ๊ ฑิ ต๋าิช้ํวู๊0ด์์จะิ

น้ํถ่ ฑิ น้ํา ชิู จน่ํญ บูุ๊ จ ชฌ นย้ําน่ํ
ซ้ําิต่ํตุ ขุ ด์์ธ์ หุ้ น้ํอย่ําดํ ตุ ~

าิช้ํ นึน้ํ รู้ต่ํอเ้ฒิ๐ ๐าิช้ํ

พื ย่ํ ฒณ เ์้ ๓ถูล้ํท ตู้ย้ํน่ํฒน่ํฑ
ฒิบาิษั 1 ทุ โ่ต่ํ ๖๐1โ่ . ๘๓.

โ ษ่์ธุ์ข อาิต่ วํ อํถ้ํบ๐ซ้ํ ๓

าิธ์ย่ํฝึ ร้าิช โู่ ถ้ํรู๊าาิ

าิช1ะิโ่ด ซํึช้ํ ฌช้ํ- ทิ 1ฮุ6.1.ช~

. 11ใ1 ~ 0ซจี . 1ล้ํ ะรู๊า บิิ๐าิษั า โิ่ซ้ โํ่ถ่

. ฑูธ ตู๋ รู๊ฒิ ซ้ํ ชู รู้้ฑูตุ๋ ~1 - ารุ ส์ โ์่ซ้ํ สุณ.

โ่ฒิ ณูอณุธ์. รู ซุ๊๖ ร๊~ วุซูค่ํอหุ้น่ํ
า_

๐๐๐บึ ช้ํธณุธ์ ฉ น้ําิ ฌ ม่ํ

ธิ์โ่รู ซุ๊่.1ภ ยั่ํ ฑ์ชืต่ํ ต่ํ ณะิด์ เ์้าต่ํ .

ๅ ๐าาิเ้น่ํ ล่ํ0ซู่ย้ํ . ช้ํโ่ดํโ่ สู้อธํณีฑู๐

สู โ่่ ช้ํซ้ําาิชซ้ํศ สูุ่ ฑูตุฒน่ํย้ํด์์

ย่ 1ํช้ํ~ห เู้ ~ย้ํ รื ฑูต่ํช้ํ อซ์1เ้

ณูาิ ๐๐ร ณ้ ณู โุ่าอฑูซ้ํ ณูขอซ้ํ ญาิ ตุ

ส์์ทต๋ม่ อํโ่ .ๅณ โุ่ ส์์-ๅญ ดู์์ต่ เํ้

าณุญ่ต่ําิาณุต่ํค้ํ ตฺซ ดิ๋ ย้ํต่ํจ้ ฑูต่ํ

ฑูถ้ํ าิช้ํช้ํ~ ๅอูะร๊ ะิต๋ต่ํเ้า ซิ้ํ

าอิ่ํรู้ ~1 .ฉฐิกส์์ ฒิบู่ใโ่อ ๐๐ฒิ า ชิู

ฑูถ้ํสุ่ช ดุ์์ ด์์จะ ชู้ขุย อาต่ํ ฒิต่ํฉ่

น้ํฒิต๋ . น้ํต่า ชู้ ชื ทาิชู้ธ์ซูค้ํา ณิจ๊รู

จอโ่นัช้ํ ฑู๐โ่ดําโ ซ้ํโ่ต กอโ่ ว

ถ์ต๋จ เ้๐ล่ํ 4ฐี~ฑงิย เู ปุ้๊อ ณุส์์ขูดาิชู

ต่ําิ ~วต่ํ จดุ์์ ทล้ํ ณุต่ํ ฟีย้ํ

ช้ํธ ฑูต ฑ๋าต่ํษั ข ตู่ําเ้ น่ํๆชุช้ําิณู

ค่ํ าเเ้้ต่ํ รู น๊ .โ่ด์์ด์ โ์่ ร็ช้ เํ้ ถ้ํ 1ฮ รุุ้

าต่ํ'๐๐ล่ําิ าิฐา ชิย้ํท วด์์ . 063

พุอ10 ซูด์์ ถ้ํ ช้ํ.หิหุ้ .\\. ล้ํา โิ่

ขิ. ภุ๐๐ใม่ํ .1 .จ๐าิซ้ํโ่๓.1 .ซ นุ่ํ

ทุ ่ - กู่ - - _ ้ช่

ม่ํช้ํ ซู่ขฒิ ต๋ท๐๐โ่รณ ข์ูต่ํๅทาฑูธ คุ่ํณ ณูอลุ๊ ฒิศุ๓1ซ้ําิถ้ํ . โ่๓ รึ ฑใ ๏ณ
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ขู่ใม่ํา าิน้ําิาิ ฮ ดูํล่ํ รู้ด์ท ด์์ท ๅรทลุ้ น้ํ ๐๐ฒิน่ํ ค้ ซํ้ําก็ฉฉุ

ซูจธ์.1 ~ ล้ําิ ต๋ต๋าจี ~ อู๊ฒน โํร ฑ ~์ณซ้ํฒิก๋

ต่ําิจืออาทบิช้ โํ่ ฑู๐ท ช้ํธูซ้ํช้ํเ้

ญูฮาิ๐ว็ะิ รด์์ ~คืฑิ ~1 ~ จฑํ ตู๋ย่ํม่ํช้ ใํ

ยู เ่้ต วู๋๊ อต๊ธิ ต์่ํ า ชิย้ํณ์หิ คู่ ~ า่ๅาิ าต่ํ

ด์ เ์้ ต่ํถค้ํ ช้ํ ~า_ด์์ฒิ หู่อา ดิ๋ย นิ็ต์โ่ น่ํ

ด์์ .โ่ฑ ร๊า ฑิ อ์ ด์์รู๊ ะ ติ่ น้ําิช้ํส์์

ซ้ํต ซุ๋ น่้ ดํ์์ล โิ่ ~ นู้ทส์์ต 0ณต่ํทวู๊ตธ ถี้ํลึ

ซ้ํถ ญวู๐ฌเรุ้ธ์ทต๋ร ชุ้ ตํ่ํธู า ชิ้ โํ่ซ้ โํ่

โ่ ฮ๊ ๓ ต๊ด์์ ปิซ้ํ~ะิ. ด์์น่ ฮํูด์ /์เ้โ่ต ธ๋ี

าิ ตี~รุ้นรุ้ ~พื ร๊น่ําฌ 0ณ ซ์้ํณุรุส รีุน้่ํ

ซส์์ด์์ ต่ํะิ.1 .ช้ํซ้ํโ เ่โ้่ๅม่ํ.ซ้ํน้ํ

รื ญิซ้ํชีถ้ําิ พื ~ช้ํซัฌช้ํฌโ่ผัก์

' ซ้ํ รูส้์าอธิ บ๊ย้ํปิดํ โ่าต่ํ าหือดํเ้าิได์์
ห็น่ํ พื ณ ฐีิ ~ เ้นต จั ธณปูล้่ํซด์์ต่ํ

ออน้ํน้ํ าน้ํ อู หุ๋ฌ้โ่ทใด์์ ซุ้ .ถ้ํ4ต่ํ

0เ ฝ้ือณุ ด์ ซ์้ํซ้ํ าอธช์ี ต่ํ๑ย้ เํ้ช~ ล้ําิ

าาิช้ํ ~ ฑูธิเ์้ทย่ ตํ่ํซู~0 ~อาิฃ ฝ่ ชึ้ ใํ

หืส์์~ ซ้ํฌส์์ซูจฉอด์์ น่ํหร ตืู้ฑูธู

ฑ อ์ีน่ํ ~ ณุธ ตู โ๋่ด์ /์ 1๐6 ฒ่๐ช้ ซํุเ้พื ต ร์ู๊~

าา 1ิ:ช้ํโ่ ะ/ณ1ทอาิ ๅน้ําิฒน่ํา จิ๊

า ฑิูรฐาิท๊ะิ ซ้ ทําิ ช้ําิ ๅช้ํต๋าชิ้ํ

ๅสุ่ม่ํ าิช้ํ 1ต ข์ื ทธิ าิญิ ๅ น้ําิรูศ๊์ รู๊ย่ํ

๖๐ค้ํา่อต๋ ชู รืซ้ํ ช้ํรูนูน่ํา ฒิิ

ทิต รุ๋๊าิต่ํ| ~โ่ตะิญ์ฑญ เู้ย้ํณาข็ 41๓

'1- 0ต่ําฒน่ํดําจ๊ -ตู ทู่ ทูศ ฑู ป์ู้ซอ้สาิาน้ํ

ๅโ่ด์์ต่ํต่ํช้ํส์์ต๋ ร๊โทําิช้ํ

ด์์ฒิ~กู ห้าโ่ซ้ คํ์ จิต ฒ ถ้ ชํ้ํ ณ๐/จ๐

~หทื `ฑดฑ ๐์น้ํลุ๊ะิต วัต่ํ.๐ สุธีหิน่ํ ๅ

ต่ํ~ซ ซิุต่่ํผ มั่ํ ด์์~ด์์ จ้าิฑาิฒ ฑูต่ํศ~หลูน่ํพื ฉ รู่๊อิน้ํ

ท๊ฒ่าิสู้ซะิ ๅฑาทู้ดําทล้ําิจะิ รุ้

ถ้ําิ ทิห ดิ์์ขูสู ~้ย้ ชํี ร๊ ทะิ อาฒ ล้ํ ชู้

รู๊อาิด์์ร็วัฒน้ํ ฮต๋ถ้ํ ณร่ํ าฐีห นิ้ํ ถินุ๊

ๅฑ รู ทดํณฑูต 1๋โ่ซ้ํต๋ ณุส งูั ทัน่ํ ด์์จ

วุณุน๐ซูรณู๐ธซ้ํหะฐ คี่ําิ ร์ ~โ่หุ้ -

พื ถ้ําิ ปู้~ 0 ~ อต่ําิช้ งํื“ต่ํด้ซ้ํ
ล้ โํ่ าณู ฑู๐ ผั ทย โุ่ดํซ้ํช้ําิซ้ํห น็่ํ

นด์ โ์่ 1 ~ โ ย่้ํ 4ช้ํช้ํถฮิน่ มํ่ํตู้ข๐

ท๊ช้ํ รื ฒน้ํ าห์ณฑูต่ํณซืณุ ฉช้ํ

สุขุาลิ ฌฐล้ํดําเ้ถ้ํ๐ร ฉูโ่ ~ หิฑิส์์อาิาิช้ํ

ใด์์ ารด์์น้ํ ทาิ เ้ด์์นา ริ์ซ้ํซ้ํซ้ํ

ๅฐ ชิ้ขํู่ติ์ธุธ ร์ู๊ ต .๋ ปูจ้๊ซ้ําถู ตุน่ํซูส์์เ้

ณุ าหาิ ๅขู ก รู็ ช้ํ รู 1๊ . ๐ ๐วุ ต่ํฑ งู รีู๊ซด์์

~พุธ์เ้ต 0ฐฌงธั รู ฑิ ทรํา โิ่ ๅฑต่า พิึธ์

๖๐ ฒิ ยู่ณ ปูุ้ซ้ํฑูอ ~ฑูรุฮั

ทาถู ทูซ้ 4ํล้ํ ะิต จอย้ํ ธ .ิ1 .ท๊น่ํ า ชิื

ฑ ร์ุ๊'พืา นิ๊าฌส์์ต ร๊-โ่าชืส์์ด์์ฒิ ทิ ~ ' `

น้ํฒ่ จ0โ่ทกส์์จด์ โ์่าิซ้ํนื ต่ํ

0ช็อ๊ด์โ่ ะิ. อณูารู๊ ส งิ ล้้ํบิ ฑิฑูต่ โํ่หี ผู

ซ้ํ ต๋าิน ฮีูซ้ํ -ฟ จิึ ~ อ๊ส์์โ รู่๊ธิต็ญ ร่ต่ํ

ญู ฑูตุสู ช่ื ~ช้ํ ~ทาตึ กุาท)ต่ํ ~าิต๋บ ซ้ โํ่ ~
สต์ข นุ้ ชํ้ํ ธค้ํะิทต์ซุฒ ณะิๅ๓. ต่ ~

ล่ํ ร๊ะิต๋ซ๐ารู เ้ฉ .ณต่ํ01จ0ด์์

คําิฮิต ศูย่ํ ฒิใฝัฑิาซําิ ~ในู โ้่า ธิ ด์ ว์ู๊ ค่ํ ธ ฝ รึ ติ่ ิาิ

ฑ ตู่ํช้ํ ~า ~ ๐อฌธุรท ด์ ธ์ุ์ รู๊อซ้ํอ~ถ้ํ .ฑฐิ

ต่ํฒิ ฑูๅต๋ฮึ ณุญู ย่ําิารู ต๊ ย๋้ มํ่ํ

าิถีย้ํเม่ โํ่ ศูาช้ําิ ต เ๋้อเ้ๅต่ํด์์ ๅต ซ๋้ํ

ฑ รููฮ ๅต๋ย้ ชํ้ํต่า ฉิฒิขณูถ้ โํ่ฒลูช ค้ําโ่

จะโ่ สุส์์จอ ๓ม่ําิฒขูด์์ ท ะ ทิิช้ํฑู ๑๓

ช้ํอรู้ขุนนืปู้ ณุติ์ฑวู้ช้ํทต๋ณ นุ้ํธถ้ ฐํี
~โ่ ั .1ด์์ ตฺณฑ .ญูาิยิน้ํ ฒช้ํณุรูอ

สู ต้๋ล่ํ ๅ๓หิะิ อ๐ะิ าิต ช๋ีผู้ ณุ ฑ อ์ ตื่ํ

จะ โิ่ต๋ช้ํโ่ะ~รุ๊ะิต๋หิตทฑูฉุฝ มี่ํย้ํ

ฮืยู่ ต ฝัึล่ํ ด์์ .โ่ฑู ฒิชู้ ๗๐ ๐ต่ํ

ต่ซ้ํโ่ซ้ํ ทาิน้ํ ฑ์ าว นั้ํ ต่ํต่ําจ้ า

แต่ํๅค่ํต่ํ ชู้6โ่า ริ์ ๅโ่ติ์ โ่ ~

ว ตั รุ๋่ฒิ ชัณโ่ๅฒตุ .๊ ๗ฒิ๐ฝึฒิต๋ าณูรู๊

โ่า อาิ โ โ่่ โ่ถ้ําิน้ํโ่ว บ็ิด์ โ์่ ฒิญ์ขู๐

๐ง รุ้่ ฑ ธูิ ษ ถัึ ~ ด์์ ตฺ1ช้ํ ๐๐21น่ํธ์ าซ้ํโ โ่่ ๏ฑ

มจรู๊ทซ้ําิโ่ อ ว่ํ าิฒิทฒิสู จต่ํ

ณ โุ่ต อ๋ ทู.๐ ~ ณู ~ บ งึีย้ํ) 1ซี 0ม่ําิต่ํน้ํ

ม่ํญหณีจ ณาด์์ ๏0 ท1 ฑูต๋ฑาหชีอ๖๐

สูซ้ํะิตฮช้ํ ฒิณุโ่ จฑูต ธ๊์ าด์์ .1~ณ

น้ํโ่ ท อ้าถ ย้ํ โ่ต๋น้ํ0ซ้ํ ๖๐ ๐ชื ๐๐ฑน้ งํ๊

ซุ ๒่๐๐ฮู ใช้ํ ๏ปื ออาิด์ โ์่ณี ซ้ํ

บทฑูาจ ธิ์~โ่ญิงณูรู๊ ต๋ค่ํม่ํา ชิ ล็ุ ม๊่ํ

0ะ โิ่ธ ซ์้ําเ้าซ้ํต๋ ๅ ต่ํช้ํธาิซ้ํ ฑูาซ้ํ

ว๊ต่ํา โิ่ฆ เ์้ ~1) 00~าิ ~ ~ ๖ ๖ ทิ ม่ํ ~

0ฒรู๊าทโ่ค่ํ ณู ~าิ ~ ซุ ม่่ํะ โิ่ พื ซ ดู เ์้

ฑี 10โ่ณุ พี ย้ จํี พื ด์์ออ กึ ด์์.

โ่ถ้ํ พื ท๐ะ 1ิ บู๊อ็นจ าต่ํ รุ๊ โ่ถ้ํ ซ สึ์์

00ฑด์์รูา ปิ๊ะ ริู ฑหลูาิโ่ะ ลิ้ํโ่ 1ต่ํ

พื ช้ํช้ํญูทิ น่ํ ซ้ําิ นเ้า ๖๐ฑ ด์์๐โ่

ด้พื ต่ําิ ฑิฟิ ฑ์ต่ํ ฒ รู่้ทต่ํซ
บู๊0าิต ธู๋ ร คุ้ํะโ่ าิาะทส์์ .๒าิ ๖1.?

หิ ยูน้ํอฑิฑิ ซ้ํธ ๐์ ฑูตฺณาซ้ํผันู้ณร็รู

พื ะิด์์ท าิดํา ชิ้ํ ณู๐

ปู้ ซ้ํ ~าิฑิต่ วํู้ าิซ้ํง้เ้ะิ กฉน้ ฮํิ

ถ ๐ู .ฑ ~ ส ตู๋าิ กึณทฒิ า เิ้น ต เ๋ ใ้ดํ ฑูตโ่ ฑฑ

ฑิ ณาาิ ชซ้ํ ๅช้ํดําินรูธ ธูุ์ ข ใ์ต๋าิ

๐๐ .ฑ ~ท ๐ชุ ทดํบิ ตซส์์ ๐๐เ้ม่ํ

พื ม่ํ า ทต๋จ ฑูต๋โ ธ่ิ ณุฒน่ ชํื

(9~าิ .ทส์์ฒิ

ซึ น้ํ

ใส์์ ~ ๓ ~รู๊กต่ า่าโ่ารึ รท

ณฮ็รู ๅฑ ต๋ าิชยึ

๐๐1ต่ํ / 01๑

พื ม่ํ . าิต่ํสุข .ด ต์่ํารทด ซํุ่ย้ํ

ฒณ ๓ซ รู โุ่ ต๋ฑู๐เ 1้ ๓ใช้ํฒน่ํ

ชู้ร ยัู่ถ้ํ อซ้ําิ๓๗-ฒน้ํห

~โ นวาิ ทต่ต่ํอโ่รู๊ อะิด ดุ์ ข์

้ (1 ม่ นํ็ -ร่ํ0โ่ๅดํฒย้ํรู๊าิ

00~าิ ~ซ้ํม่ )ํ ๅ ต๋อ่ํบ ชู ท รูู๊ ช้ําิช้ํช้ํ

าิ ชู้ล้ํนซุ่ ช้ําฑู ซ้ําิ ทย่ํช้ํ สู่ รูโ๊่ ~

๐๐.๓. 4 เ้ ~ รู๊าเิ้ หุ้ฑูต่ํด์ โ์่ช้ําิ

ฑิ 0ฒ/ บ๊ะ เิ้ฑโ่ ~ฉ~ทดําเิ รู้๊ '1'

(อ~าิ .ทย่ํ ณ ซ์ิ ร๊ ด์์รุ้ ๐๐ม่ํย้ํล่ํ

ฑิ น้ําิด๋ วู ต๊่ํธ์ เ ต้่ํช้ําิช้ํถ้ํส

าิซ้ํ ต่ํม่ํ~รู๊ะิต๋ค่ํ~เ้ซ้ํธิ

หาซ้ํๅท ม่ํฝุ่รูณ ร์ูซ้ํอ ต่ โํ่ยู่ วัฒ

ถ ถูุ ~าิ .ต่ํจ าิตฺ4 .จด์์ต๋ ซ้ํค์ ~ ย้ ซํ สูุ่

อร็ว ตู๋ออุ๊ อธ ฐิี .ซูวุฒ ซุ ย่้ํช้ํ .าิช้ํ

ปู้ ~าิ กูน่ําธ ซู่อณซ้ํ. ๐๐ด์์ดํ ถาซ้ํะล้ํ .ซุช้ํ

ซูโด๊ส์์ร่ํ ชุด์์ทล้ํ . ดิ อ์ย้ําโ าิดําซ้ํะ โิ่ .

ซ นุ้ํทน์ ต ซ์้ํอ ท๐ถ้ํ .จ โู่ฒา สิุ ซ่้ รํู๊

โ่ซ้ํม่ํ̀ ต่ํา ย้ํช้ํ ~ ๐๐ซ้ํต๋ ต๋ถ้ํ .

ป๊าซ้ํต่ งิน่ํต่ |



ต๋ย้ําิน่ําิฒ่ฝื

/ด์ ซ์้ํ าิๅช้ํถ่ขุนโ่ฉณธุ บ์ุ โ๊่ ทาิตู~โ่รู๊

ช้ํถ้ํช้ําิ โ่แโ่ ฐ์ ~ ซะิ้ ณ โุ่ ทนําิ

หือ.ๅช้ํธิ ซ์้ํทค้ํล้ ปํู ซ้้ํ าิวู้ต่ํ

ทถ้ํล้ํ ด์์โ่ ฑูต่ํยูซ่้ 4ํ ด์์ .โ่4ฑู๐ฌร๊ๅช้ํ

ทยูโ่ศิ 06ร ตุ่ํน้ เํ้า ชิ้ํรู้ -า ~ิญิงัาิบิ๐ซ้ํ่าท ฒต๋น็ผรุ๊ โ ง่ สืุ่ ซ้ํฝึ ฉุ ชุ๒๕ฉุ

รู๊ด์ ร์ู๊ น้ําิธ ช้ํ0ลิ ซ้ํ ถ้ํีย้ เํ้น้ํ1 ญูดําฐี ฉช้ํฝุ น่้ํช้ํ าิชู้น้ ซํ้ํช้ํติรู

ถูฟืา ดิ์ จ์ูซ้ํอ าิ0า ชิื ส์์ฒชื ซ้ํ ~1~ณุฒ

ว่ํอช้ํต่ํ ๓๐ฑเ้.ฑ๐ะิขอพุฒ

๓5ฑ๐สู้1๓ .๓๐๐โ9โ่ รู๊าิ ญูอี ต โ๋่ฒิร โ์่ าท

าิต่ํฒน้ํช้ํอฑตู อ๊ฒโ่ช้ เํ้ ฒิชฮู

บ วื 1์ .ช้ํ 1ศิ ๅอด์์ย ใีม่ํ ช้ํต่ํ ใช้ํ ๅซ้ ตํ่ํ

ท าโ่~ทู ล๊ะิท ~ ธุ 1 ชุซ้ํ ฒ่

ส์์ต๊ช้ํ ทญิตฺช้ ชํ้ํ1 ฑ ตูเ ธ้ิโ์่ต่ ซํื

ล้ํิซ้ํธ์ ~ ด์์/ ซ้ํ ต๋ น่ํ

ล่ํช้ํจุ๊ ปู้รูช๊้ํ โะิซ้ํณ์า จ จํ๊ะิฒิต่ ~1~

ล้ํ0น้ํค โึ่รุ๊ ฝึช้ํ 0รู๊ าย้ํ จอโ่ต่ํ โ่

๓๐าิ ๖๐ฑฉ่ําิ ช้ํ าิปิดํ น้ํช้ําิ

ช้ําิกูนู หูจ ซึู่0ช้ํ ท๐ฑ ช ร็ู๊า เิ ฑู้ตือ

ช้ํ0า โิ่ ท๐ร ๐๊๐นุธ ฑฑ โ่ต - โ่ฑี .

วู๊ช้ํถรู้เ ง้ ธ๊ ณุ๐โ่ 0ม่ําิน่ําิชุ่

า ะิ ษัท . ล้ํา โิ่ ง๊ส์์ น้ํ ทศํา เิ ฑู้ซ้ํอ

ฐิดําาิ ~ทาาิะตช้ํา ทุ รู่้ต๊าิ ฒิอูฑ

ล่ํถใณ ~ช้ํซ้ เํ้ ฮาิ.ฑธ์ ซ้ เํ้ ๖๐๐หิน้ํ

าิด์์ ทต่ํ โ่ าิ๐ าิตุ๊.0ปิซ้ํ ซ้ํ ~โ่ณู

๓๐๐1ช้ํอ ๐ น้ํ น้ํ ด์ ท์ จ์ด์ เ์้ ๐รู๊ะ

ญู๐ช้ โํ่ ๐๐ซ โูน16หิ ๅย้ ธํูญิช้ํๅช้ํ

ะิน้ํด์์ ต่ํ 1ช้ํด์์ต่ํ ช้ํธ

๓๐ต่ํ อย้ํต่ํ ถบสู้ ต๋ฝื

๓๐เ้ล่ํ ถ้ํา เิ้ ~ด์์ -เ ส้า ๐ วู๊

ะิอซ้ํา อย้ํฑซ้ํ ม่ คํ้ํช้ําิฌญู

ด์์ย่ํต่ํต์ ซ้ํนโ่ฝุ่ ฒิน่ ชํ้ํวุฒฮ้

ขอ่ํ าิอย้ํา อ่ ต๋ช้ํ ด์์จะิ ตต่ํช้ํ

ม่ําิ ๐น้ํซ้ําฒซื ช ดุ์์ ~ฒ่ต์ต่ ชํ้ํ

ช้ํ0ร ซู้ํ น้ํ ธูษ์ท 0ด์์ รู๊าซิ้ เํ้ ซ๐เ ย้้ําิ

ฑู ๕๐๒4ธโ่ ฑิา นุ๊ต่ํช้ํอทั

๓๐๐ต๊อโ่อ ทฉ่ซ้ํ .ย่ํ ~าร ส็ู้ อฌชูอเ ใ้

ช้ํ0ย้ํผั ๐ช้ํฒ น่ําิ นช้ํ ช้ โํ่ด์์

ต่ํ ซ้ํ0โ่โ่ย้ํ ทต่า โิ่ซ้ํท

า - 0ฒ น่ํฑช้ํอู๋ 1๓1 0ย้ําิด์์ฑู

โ่ต๋ซ~ ฑู๐๐ห ธัํ าิด์์โ่รู้ ฑูาต่ โํ่ฒิ ฑ์ ~ 0ช้ํ

ฮ๊า ~ห์ตฑีย้ํสุ่ซ้ํ ทต์ อม ธ์ ~1 ~ ด์์ ๅาฒิ

หญูซ้ํะิส รูย่ํฆ์า น้ํ0โ่ธ์โ ฒ่ิ วู๊ณุ
.ทซ้ํ าิช้ํด์ ด์ํา โด์์ซ้ําถ ณุ ่

ท0ษ ทัทโ่ ~ทส์์ ขู๐ ฒิ ฑูศุณ โู ฐ่ี .ซู

ฑณ โุ่ ~ ปู ซ้้ํ าิช้ํ โ่ ร ะินํ าิฑู

ท0ฑูต่ํญูโ่จู่ ถู ส์์จ๊ๅาิ ด์์ จขซ้ํ.ฉ่ําโิ่ ๐1

ม่ํ ต่า โิ่ด์์ ชู ๐าิ ๖๐ซ้ํ-ถ้ํฉี

~ น่ํ ล้ําิช้ํ ต่ ฑํู ฑซุสูต เ๋้ ณ ร์ุ่ธ์ต่ํสุ่ฑู

โ่ ซ้ํ าิด์์ด์์ฌใเ้ฒ่ า ๐ิฑูนาซ้ํฒธ โธุ์

าิช้ํ0ซ้ํ พุว่ํ0า โิ่ ขู ต่่ํา๐น้ํอ าิ

นีย์ะิ ต์ฮาิรําิ
ด๋าิ าิ0ปืธ์. 010 บํ0

ส์์ ร ค้ําิ คู่

รู๊ส์์ว่ํา 0ฬิ ฮู ้

จ์โชูย่ํ. ีทาิรู๊

อู ย้้ํ สุด์์ ซ เุ้ ดู ขู่ .ฟือช้ํซ้ํฟั

ทต่ํช้ํโ่ฒ่ าิ๐ฒ ฑู ๐ใชูค์น็ น่ํม่ โํ่

เบ๊ ปู้ฉ่ํญูน่ํชิ้ ๐~~ _วู ' มุ่ รู่ -

รุ้น่ําิ-ซ้ํย้ํา นิู้ 10 ถใฑูต่ํ รุ๊พุ ช้ํธ์ส์์

ีซ้ํะิซาิช้ ธํีฒิอ่ํ ~ฑฑูคูเธําิ

ฒิตฺต่ํญอ ฒิ๖๐ต่ํซ้ํ จฒช้ํส์ร์

”อ๋รู๊ าเ โ้อ.ๅ รู๊ช ดัุหึ. 00ฐีฒิโ่ ล็ ตุ่ซ้ํด์์

ฌณฑี1ณูณูรซ้ํ ฑ โ์่ต่ํอ ซ้ําิ
ช่ ญูเธฬิต๋ า เิ้จะิ ่โ0 . ่ 6อตโ่

ส์ เ์้ร ก๊รูณุโ่ซ้ํด์์

ะิณ โุ่นึณุๅซ้ํฑู ซู่.ด์์ ๐10 วทิ๗4 ๖๐

ถูถ้ํ น้ เํ้ ๐เฑู้ -ปื๐ขุณุธฒิ~ ณีตฺ 0เ้าิ

ซ้ํพุอน้ํ 1 าิด์์ 1ด์์ ~กูข

ซ โู่ชู้ ๐เ ขู้ดํช.ฒส ต๋รซ้ํะิ ดค่ํ 0โฑู '

ณูอย้ํ อเ้า`ะิณต๋า โิ่ฒิ ทือ ทาต่าิช้ํ.า

ต์ฒผ หัิ ธ ตู โ๋ เ่้อู๊ ธิ์ โ่๐1 1/่ ซ้ํา ณิี

ต่ํด์์ร เ์้ ช้ํ ม่ํเ้าริ๊าซ้ํเ้ต่ํ

~ถ้ํ ะิทย้ํ ~ชูฑ ไ์ ม่ํะิ ต๋ปีรท์

ถ้ํา เิ ซุ้่๐ ด์์ด์์ด์์จ .ๅ _ ถ รูู๊ ~ถ้ํ
าิสกู๊ ~น่ํั สุ่ธิ์ ฉิ _ ฉิ /ช้

ฑ์ช้ํ ~ ใฑ์ยุ้ถ้ํ ช้ํ ได์์ ฉิน้ํ เ้าโะิ๒๐ถ้ํา /ิ

ปื0ส์์ต่ํโ ว่๊ ๅต่ํ วู้ท๊าด์์.๖๐ค้ํ ช้ํ

ด์์ ~ ซ๐าิ ๐จ โ์่ ๅซะิต๋อโ่อโ่ ๅ ช้ํน้ํษั

โ่ดําช้ํ ซุ่น่ํ1 ชู ท้ฉ่ .จายต่ํต่ ดํ์ โ์่ ฉาิ

ณ โิ่ าิญ์ วุโ่ซ้ํ ๅอส์ โ์่อณุน่ํ 1ทญ /์

ทอรู๊ซ้ํ ๓๐ ล่ํรู้ ว่ํช้ํม่ํทต่าซ้ํ ท0@

ต่ โํ่ญิ ซ้ํา โ่ ด์ โ์่0 ย้ํ ช้ํา โิ่ถ้ํ

ๅหช้ํ ท ่ ~ ท๊1 ฑูซ้ํฒิซ้ํ

ช้ํ ๐โทฑ1๐๐ ด์์ ทดํา นิ้ ลํุ๊ชู ต้่ํโ่
ัฑ์ ” ่ ธ 1 ี ฑู0

ร๊คําินุ๊อช้ํอโ่ ส์์จ เู้ตั ่ ด์์น่ํ

รุ๊อโ่ญ ซ่้ํช้สํ์์ทสุขูด์์ณ~ 0ฉุช้ํ
0 ะ ั ฒิ ๐ ทส์์น ั .จ1ถ ฒิธีฆ์0

ธิ ส์์์ต๋ฮ ถู้ําิซ้ เํ้ต่ํช้ํด์์เ้ต๋ ย้ํ๓1

ใหม่ํช้ํ .1. ด์์ท าิๅชืฒิ. ~

น๊อาิ ~ทส์ อ์หิต๋ ~ . ซ้ํออ .ขู

~ทาิ~ ณุผุณหนึ ~ ๖๐ช้ํทศรํ ถ๊้ํ4 . 0๐วุ าเ้

ซ้ํฝุฒ่่ าทต่ํ4 ช้ ซํ้ 1ํ4 0โ่ง้ฝี . ณุ๐

ฮ โี่ สู้ขู ย่ ซํ้ํ ท๐ “ ๅ1อุ๊
~ _ ' ธ ๐่ ฌ ตา ติ๋่ ธี ซั

เ้ข เู ซ้้ํยู่ด์์~ปู ส้ สู์์ น้ําิเ เ้้ฮื 1๗
รู๊ะิจะิ ทต๋ช้ํซัธ ซิอ่ําิ ล่ํา ชิื .1ถูฒิ

รูม่ํฒิทต่ช้ํ อู๊ก เู้ต๋ าิ ช้ําโ่ ๐โซุ่อ.วิ

ฑธิ์จ๐จ ย้้ํป๊ ฒน้ํ ช้ํา ติ๋ น่ํช้ํทต โ์่ รุน๊

ม่ ธํต่ จะิฒญูหุ้ ๅจฮีฉช้ํ าขชืโ่เ้ล้ํ

ฑู ร ณุฒ ต ฑ๋์ฌฉ ฑู ต่ํฑู

ข เู้ทเ้เ้~ รุ๊ อ็ธีท4 ทต ซ่ืย่ ศํ ด์์์ต๋

ชู้ ๐๐ช้ ยํ้ํ รู๊ตต๋ าิช้ํด์์โ น่้ เํ้ าขๅต๋ อให

ณ ตุ ง๋ โุ่ ด์์ ฑูต่ํ๐วู ฝ่ช้ําญู ทํสุ่ฝืโ่ ~ ๅฝ ฑู่

รุ่น้ํธ์ จ๐ญิ ต่ํณ ร์ ท๊า ซ้ จํุ๊ ~ ต่ ชํ็

ค้ํฒ ซิ้ํ . 0ฑ ถู้ /ํค้ําิช้ํโ่ณ ต๋ช้ําย้ํ

0เ้าิ ฒม่ําิ๐หิต่ ฑํู ต๋ ๅาิ๐า จิุ๊
ณซ้ํตู้~ โ่รุ่น้ํติ์ อฑ งู๊ดําิ รึ ัณ ซุ้ํ ยู่โ่

ถ้ํโ่61 1ชู้14กู๊ะิ ด์์ .ๅ อต่ํ ณ์ / จาฑ์

ธตู้~ โ่ ๐1 รุ๊า ชิู้ด์์ซ้ํ ม่ํ รู้ ดุด์์ ซ์ซด์์
รู ต๊๋ ธุ์นู รัสว๋ ย้ํ ” า ต่ํ4๐ . ณีถ้ํฒิ

วซ้ํรู้ ~ รู ฑู๊ธุ ฉ่ํช้ํฒ ใิาิ ๐เ้รู๊ะ บึฑูต โ๋่ฉ่

ต่ํโ่ ศูซ้ํา ซิุ่ าิต่ ซํุ สุ่่ ๅฒชื

ซ้ํ0จ๊าด เ๋ เ้้ . าิญูฒธ์ น้ํ ฑ์โ่โ่ ช้ํ โ่๐ต่ํ ซ้ําิ ช้ จํ ฮู๊ ล้ํ 0ค้ํะิเ้ฌ

ฒิ

อ๊าิ ซี



/

ศํจ๊0ช้ ซํ้ โํ่ ~เ้นซ้ ษํ ณุัน้ ฐํีใ ชู0 -0 . ด์์ขู ฑ่์อะิทาส โิ่ ซ้ําิช๊ ฉ่าย้ํะิ รู๊วช๊้ําิดํ

าิญูด์ ภ์ เุ้ญ้ ๖๐๐หิน า ชิ้ําิชุปิซ้ ฟํ้ ๅ ฑาิต ต๋่ํหฒณุว่ํย้ํถชู้ณูต่ํ า ติํบฒ /
น่ําฑ์ อี 1ั ฐใฮ ทู ชุญูเซ้ํ ดําิ ปู้ทฑู ฑูต่ํด์์อย้ํช้ําิซึ ~ โ ว่ ท์ ต ซฺุ น่้ํฐ ขู่ฉ่ํ

๓ะิ รอึกขิ ณุหรย้ํ ั ต ย๋้ํ จอ ๅเ้า เิ้ต ฑู๋ต น่ํใต๋ช้ํฉ .ๅอูด์์ รู๊ ช้ํช้ําิ นีใา ร่ําิ

ช้ํล่ํ~าซุม่ ดุําร ดํฑวันฑซ้ํช้ํะิรซ้ํ ช้ํออฒิวปุ ต้่ํ ต่ํต่ํชู ซ้้ํ กูราต่ ตํุ

หู๐ช้ํ ๅกฉ ธ ๐์๐ช้ํ 0ด้๐๐ฟี โ่ฑ ท์ ฑูตโ่ 0ธี ค่ํ าด์์โ่าอข็ ธ น์ึ ก รูู๊าิซ้ํฌญูตู ว่ํ

0รีาณ รุู๊ ณ โุ่าฉโ่ าิต๋ .พุฒิซูจธ์ณผีอ่ํ สูต่ําิชส์์น่ํรูธิ ตม่ ชํี ~ หราส์์ ~

ทส์ ซ์ ๐๐าิช้ํ พื ค้ํ ~ารู ข่อรุ๊ซ้ําิธํ ด์์ ปู่~ฑ์ซ้ํณะิฑ์~ อชื ออ ว่ําิต่ํโ่ ๅ

ด์์ธุณณ.ๅฒซู เ่้าต โ๋่ ณุต โ๋่ล้ํ ๖๐าิซุ่ม่ํโ่ ชู รุ้้ฑู ซ้ํ ชู้ทาส์์ซ้ํต๋ย่ํทล้ํ

อน่ําิ ซุ่ฌช้ํ . ค ณู ซุู่0ซึ~ น่ํา สิ์์ย่ํ ต่เ้าิทศุ เ้แต่ํม่ ซํุ้ ๅญหตุ ค่ื . 0ฉุ ณี

ซ้ ซํืต์ ซ้ํษุง้รด์์ดําโ่แาิ ต๋าิ ชู ~ ช้ํ ทาอย่ํ 1ทแร็ฟุ้อม่ํต่ําิ 0อู๋าิ ฒิ ๓

ย่ํ ~วุวัฒช้ํ ช้ํช้ํะณ ค่ ณํูซ้ํณู ว่ํะิเ ห้ิษุ~รุ๊ะิฒ ขุ่ ซุช้ํต์~โ่ เ้ รู่ โ่

ช้ํยู่รู๊ ~วุอูรู๊าิ ~ฑู รู๊ ฑูตุฉช้ํ ๖๐าโ่าิช้ํ ทยู่ ซ้ํ ทต ย๋้ํต๋อ ๐วู๊น รู วู่๊าิจยู้ ปํู้ซู ชู4ซูซ่้ํ ธ์

ท ช้ํอ~ ยู อธ์ฑ ัฑูต๋อ าิณฒิ ๅาิ รู ซ้ํา าเลุ้๊าิช้ํล่ํ าศ:

๐ส์์ห็ฮูด์์ ต่ ดํ์์ทรู๊ ๅต ห์ู้ตึฮ โู่ถ ซูทษิณ~นวา ~โ่ ซื๓ หช้ํ , นูย้ํ าิลึ ๓๐

รึช้ โํ่๒ ฑา ชิ้ํ ๅโ่าท . บขึู๐ต่ํอ ณ โุ่ ถูาิ ปืน้ํสู น่ําิ ทฉ่ํา โิ่ฝึ

าิ อ่น่ํโ ข่็ ๐๐าิ ี อ ต่ํรรู้. น้ํฑูต่ํ ช้ํา โิ่ซ้ํถูซ้ํ ~เ้าทต่ํ ทา โิ่ ช รุุ้

6๓/ ช้ํ / ๖๐๐่ . โ่ฑ์ อย น็์ฒ เ่ ท้๊ ี ~ ิ า โิ่าิ ต่ เํ้ าิ ห โ่คูน้ํ

ซ ณู์ส์์ด์์ ~ ลุ้น่ําิ บู๊ะ นิูฑ์ล้ํรู้จะิด์์า
โ ช่้ํอ ๐๐ช้ นํึน้ํ ต่ําิ ถ ชุื .01๐ ฑูต่ํช้ ชํือ ฑูย่ํช้ํธิซ้ํ~า สุส ฑู์ช้ํ ๐าฮิูท ๅ๐

โ่ะิ ฑู๐ชู้ซ้ํพุอ จ ตี่ําิาิช้ํ.ซ้ํซ็ย่ํ ง เ้้าิฑ์ๅ0ย้ํา ชิืฉ โีส์ ท์ ต่ํ . บึธ์ณู~ด์์ภ รีู๊อ

ร์ - ขอิด่น้ํจฌโ่ ฑ์~ ถ้ํ าิาิ๐ ฟืน่ ชํืร์ ทณีพ น้่ําิอาิดึง้ส็ขา่

รู๊น้ํ~าิณะิต ย๋้ ชํ้ํส์์จ ฑู๐ ญูอย้ํต่ํ ช้ําต่ํณ ฐัิฒๅท โ่ซ้ รํี ๅาฮ ฑุ์อะิ ณ์ต่ํ

๐ซ้ํ ช้ํ ฒิ าิาอฑูด์์ ~ ยุณศูวัฒซ้ ตํฺ๓๗ สุ ด์์ ซ้ําิทช้ โํ่ อซ้ํญูต๋ ~ วุ ปู ซุ้ วุซ้ํณ ฒูิบู

ีย้ํ๓ฐทต๋ฑ สู์โ์่ อฑิต๋ ดอทะง ณัุต๋ด์์ ง้ิ ซ้ํชุด์์ ทะิจ~ รูฒา๐ ร๊ รจิอม่ํจกู๊ย้ํโดํ

ฑูตฺ๑ถ้ํซู ฒิกดุ้ญิญูตอ้ ก เั้ต่ํ ต่ําิ อฌสุ ด์์ต ~หร๊าโ โ่่ทะิฉ ฑิูๅอูท ซู้ํะิ ๐นปู่

~ โ่ค้ํ า ชิ้ํซ้ํ าิช้ํ หิฑ 1์ 01 ด์์ซ้ํ รุ้ม่ํ ฮ็อต๋ ออกย้ํ อธิ์~รู๊ฟุธ์ ฑูณ โุ่ ดําิซ้ํ ซุ

กู ซ้ํรู ริน่ํฟืะ เิ ซู้่ไฑจ ด็์์ ณุฒตีพอ ~1. ช้ํช้ํซ้ เํ้ฑ รูุ๊ .ๅ .ฑโ่ฑโ่ ซ้ํ า ทิ นั้ํ .ๅ

ๅซ้ํต่ รํฮ จูุ๊ณู . ผ โั่ า ตุ ~๊โ่ะิ ณ ร์ุธ์ซ้ํฉ า งิิ ดิ์6 น้ํต่ํ าชิ้ํสฉ่ําถ . ๐ฉุ ฑู๐ณ โุ่

ฒิร์ ต่ํ าิ เ้ อด็จด์์อ่ํช้ํฒ ด์์ / ต ฮ๋ิต่ํ/ าต ทูต๋ ๓1โ่โ่6. หุณุ้ซ้ํธิ
ฑิ โ า โ่ ทํ/ 1 ฒ ~ ้ ้ ๖ ้ นื

ณรด์์ขูาใจุ๊ ฑูตล่ํ พสูต๋ ~ฑู ~ นู โ้่ฑูต่ํา ฒฮ เู้ น่ําิ/ สโ่ ๅฌต๋ช้ํส ๐เ้ณูต๋ .

ธ ต่ําิ าทิสโ่ ว ดั่น่ํโ่ส์์ตร๊นต วุหุ้ม่ํธตึาฒิ ด์์ธ์ทต่ํซ้ํค้ํอธิซ้ํทฝุ่

ซึ ~ซ้ ผํั สต๋อาโ่ ด์์ชู้ ~วาจ ธุ ซ์้ํา ทส คืู ส่์์ ~ฒ่ซ้ํ หหิ ณี อหุ้ะ ซุ ต่่ํ

๐โ รุ่นูา ชิ้ํ ฒน็ชู ~้ถ้ํหูหุ ว อ าิ๐ะ เิ้๐ ต่าิหรู๊ ะิต าิ'~ร สูุ่ทุฒ รู่๊ รื ธอช ฑ๊ิต๋ สู น่ ฑ็ูต๋

ย้ํซ นิ่ํ~รุ้ซ้ํสุ่ ร นั้ํ โ่ฒิน้ขํู ด์์ซ้ํฒ าย๊จสุ่ ช้ํช้ํ รู๊ชุ ม์ย้ํจน้ํ จะินูธ๋ิ์ ณ์ต่ ธํ์

สุ ในูฒ ทแย้ําิาิ นต๋ฌโ่ ทู ~๐~ณุ ๅ ฮุณ ชน่ํ ณีฉ่ําิ ท โู ล่่ํ ตเ้ ~ฑูณูย่ํ
รุ๊ส์์ ๅโ่ซ้ํด์์เ้บุ๊ ศิล้ํ ~ซ้ําด์์ ๖๐ย้ํ ด์์ฑิตด์์ขอซ้ํต์ซ้ําิ ๅ อง๊อ ทูุ

สู๓โ่ ณร อ๊โ่ จาเ้ ~1 ~อูณ ซ์้ํ ง้ซ้ํ ~าิาะิต ญ้าน่ํต่อหิ จ๐ช้ําิเ้ต์จ ฑูตุฒห็น่ํะ
จาิ .ณูร 4็าจ๊ทางิ ฑูอาโ่ซ้ํ ช้ํ`นูจิฝึส์์ รทส์์ร 0๊ซ้ํช้ ฝํ รีุ น้้ํ รู๊ช้ํถ้ํ ๅต่ 6ํซ นุึฒิ

ว วั่ําินีใเ้ บุ น้้ํ จ๐ซ้ํ าฑ์ปืหึ1 ญู0ฑู$11โ่ ล่ํรู ซ้ํ าษุ ๅต๋ปู้ซ้ํธช้ ใํใ .น่ํสู้ ส์์ฑ์จคุ้

ฑูต่ โํ่ หิด์์ต๋ ๅต่ํ า ชิช้ ณํ์ ๅเย้ ใํ ด์โ รู่้ าิฒิ าษุ ปู้ซุ่น้ํจีย้ํ จ๐โ่ล่ํช้ําิ าซ้ํ

ณ โ์ น่้ํโ่ จยี้ํะิซาิ ช้ํ11003 ต่ํ ฑู0รึทีธ ล์่ํ าิง้ม่ 4ํฑต๋ณริม่ํ4ถ้ํ

รุ่น้ํด์์ต่ํจน่ํา ชิ ชุ้ํ. ล้ํณูนย้ําะถ้ํ าิช้ํ ซุ ซ่้ํช้ํด์ โ่ ๐ๅ ๓๐ะกู 1๊ . (1๖ ณี.รุ๊ ถ้ํ

ร่ํา โิ่ด์์ น้ําิต๋ ในูหวู๊ าิเต่ํ ณ ข์ นุ้ํะ ล่ํ าด์์ ณุต่ ฑํ์ต๋ ช้ จํต ต๋่ํ ~ส์ ห์ณู ณูธ ลู่ํ

~ ออถ้ํธาต๋ ย้ํ ช้ํ .ๅอู ด์์ ฑ์าอณูอ ซ้ํ าิโ่ธั น่ โํ่ณฑร์ด์์ ต่ํด เี้

~1. } ว์ท สุ่ม่ํ ๅ ด์์นเ้า ชูโ้0ธูจ ฉึ่าิซ้ํ น้ํา ฒ น่ํต่ํ ช้ํรู๊ะิฒิ รู๊า ชิู ซ้ํ

มีรู๊า ถิ้ําิปืเ้ ~าิน่ํ รึ 1บิส์์ม่ํซู่ย่ํ าชิ้ํ ๅา ชิย้ํฑฐีฉ ๅา ชิ้ําิ ฑู๐ต่ํโ่ะิ . ณุ

ช้ํ11 ค้ํนู,ส์์น ซี้ํ โ่ต๋ออช้ ฑํโ่ซ้ํช้ ซํุ่ ด์์รูตุ ศู๊ อทะท๐ ๅด์ ร์ุด๊์์ ขูด์์ ซ้ําิๅต่ํ สู จุ้๋

าิษั ร ช๊้ํธูซด์์ซู โ่่ร ฒู โิ่ . 0ร ต่ํถ้ํ รู๊า ชิ วูสู ส์์โ่ถ้ํ า ชิ้ํ0ซ้ํ าิ ช้ําิ ๅ ต์อ๊ฑูต๋า บู๊ส์์ฐีต่

ท นู้ โํ่อต่ําิช ธุุ์ ถ้ํ0 ซูซู ต่ํ ช้ํ ต์ หีจทะิจต๋ บือน่ํ า ดิ๋ย้ํขู เ้าโ่ ซ้ํ อฑูนู รุ้๊

๖๐1 ด์์ ๅ ฒิ ร ตั ย๋้ํส์์~ ๓ย่ํ สุ่ม่ํซุน้ํ าิ~โ่ยู่ซ้ํซ้ํ ร๊ 1ป๊ต๋จ๓ะิธต๋ ทตุ๋อฑ ถู้ํ

ซู๐ขู๐๐ ค้ํอู้ ๐๐๐ฑิ ๅจตุ๊ารูศ์ ๅ ฑูซ้ํสู้อู ,1. ฑ ธ์ิ์ต่ํ ถ้ํะิ ๅช้ํ -ช้ําซ้ํได์ช์้ํ ช็

ค้ ดํ์์จณโ่~รู๊าิ รด์์ วุณ๐ ต๋ต๋ฮ ฒู ช้ํ ช๊ะเ ๖๐รู้นผั 01 รื อะิ บิสซ้ํ าิเ้

ฑ โู่อรู จว่ํย้ ธํ ๐ฟิล่ํ าิคุ้ .ด์ น์้ํ หินู้ จๅต๋ จ วโ่รู๊าิ ๅรู๊ม่ํ ณะล้ํอ ~ชฑ ว์ู๊ะิณ นู้ํ

ทาิธ์ ๅฌใหื ๐เ ฑู้ธ์ ร่ ณํ์อ ะิบซ้ํด์ต์่ํ ม่ํ ถนนิ ๅซ้ํา เ้ าิดํช้ํ ๅฑต รุ๋่น้ํ ๅ

น่ํ ช้ํฑูฒนู้ .าิโ่๐า ร๊ 30าิธ์ดํทย่ํ ฑต๋สู้ณ โุ่โ่ต่ํ อณุ๐ชู้ ทต่ทูาย่ํา โิ่
ด์์ ณ์ น้ําิ้ / '้- ด์์ ~ ด ~ึด์ ย์ู ฯ ๗ . เ้าฑ์ แว่ํ่ย่ําิ `ท

๐ ิ ” าิ~ ถ้ําิ า รู๊ด์จ์ะ ปิู้อู ย๊่ํฉิน่ํต่ํะิซ้ํ -



ส์์นารู้ ฉ นั้ํฝีะิต อ๋ต่ํ ถ้ํ า ติ โ๋ ฑ่์ส์์/

.1. ้/ ซ้ํ0ซ้ํ ๅอู ณู้ ปึอเ้ย้ํ ต่น้ํ

น้ําิน่ โํ่ซ้ํ รุ๊๑๐ ช้ํ ฒิ ซ้ํ

ต๊. (ถ้ํฒน้ํ ซ้ํธ์. ๅด์ ต์๋ฉี ด์์ ทต่ํ 0 ต่ํฒิ

ณุ อโอ ปื0บย้ํ ~ถ้ํ ด์์ รู่ ๗๐ฌจดํ ฌฉิ

อา ใิหึ อ่ํจุ๊ะิ ธ ดี ชํ้ํด์ ข์ู ด์์ ณีโ่ต ด์ ต์่ํ

โ่ญิ เ้ธ์ จาิ .โ่๐ ฒิ ญูรูศ โ์่ าฑ์ ต่ํ

ร ขีูด์์ 11ฒิอ 11โ่ 0ณซ้ โํ่~ ๅฑาย้ํต่ ฮํ ริิ
นูส์์~ซ้ํา ร๊ ล่ํซ้ํ่ อ่ํ111โ่ญิน่ํ~ฒิ~

ต่ํ0สิ ต๋ย้ํ าซ้ํถ้ํห ติ๋ฑิหารู กู๊๊ ๅต๋ย้ํา ดิ์์
จ ช๊้ํดูร๊ ช้ํฉั ่วู๊อฐิ ขู0จูณุทย่ โํ่

ๅ ณุ ้ณ ซ้ํ จาต๋ ย่ํช้ํณด์์ ~ซ้ํณ ฬูิ

ฑ์ชต สุ๋่ซ้ํฑ ฑููต๋ ซ้ํฑูต ผุีน้ําิ

ว ตั๋ขู ว่ ต ช๋ีธ์,ณุย้ํฑูน้ํช้ํ าิฉสู ฉ่โ่ศูน่ํโ่

รู๊ โ่ดําิญ ด๋ ย้ํใ าต๋ค่ํ าต่ซ้ําิ .ๅย้ําิ

ต๋ช้ํช้ํ นูรู๊ล้ํฝ รึ ซื้ํ ฌช้ํ ทช้ํช้ํ

ฑู๐จซ้ํ 1ฉ ตี่ํฌค่ํสุ่รู้ด์์ สึ ฑูต่ ชํั

ฒน่ํะทต่ําหชืษั ต่ํ~ . ต่ํ

~ ฮึ.ฑู๐ท๊าซโ่ณู ฑู าิ ช้ํ

ต๋ณโ่ซ้ํ ร้าิทธิ์ รู๊๓ซ้ํต๋น่ํ ด์์รู๊ ก๊ ป นีง้ร

ณณ'ุ ซ้ํ๓๐ธนร ตู ฐ๋ โี่ต ห .ื ฒน้ํ าิช้ โํ่ทต๋าเิ้ชุด์์ฉิถ้ ซํ ด์์ทต่ํถ้ํค่ํ

ขูล้ําิ ด์์อย้ํต่ ธํุ์น้ํ ม็ปู้ซ้ํย้ํรนี้ํ ม่ ชํ้ํ .อู๊ค่ํา โิ โ่ ห่ี.โ่ต๐าิด์์ธ~รึน ร์ิท็~ ต รุ๋่ช้ํช้ํ ดําน้ําิชณู ฌ ฑยู่ต่ํตู~1 ~ฉซู ~ซส์์รู๊ ชุฒรูย้ํ ฒิๅซูา โิ่ ซุ

~ 1ฎี รู๐ ั ช็ค่ํษั ๐ณด์์ย่ําิ ๐ะิ เ้ต่ํด์ ธ์ุ์ส ปุ่่ ต่ํ.ๅทต๋ ~นา ~

ส์์รู 1ฒิ อต่ํา ติ โ๋่ฐ์ อู ช๊้ํ0ซ้ํั กู้ ด์์ทูธ.1-โร๊ ะ โิ ซ่ เู้น้ํ

ณูรุ้ซ้ํ ซต ย๋้ํ ณุซ้ํธต่ช้ ฉํ่ ๅม่ํ ออฌฐี ฮูน่ํา ชิํ~ย้ํ ~าิชืฐ รีุ ศูน่ สํ์์

ญิปืน่ํ าิช้ํอโ่ ท 1ูช้ํ ต อุ่้น้ ชํ้ํ ๖๐ ปู่าิทย้ํ ช้ํ0 1น่ํย่ํ ๓1สุ

ช้ เํ้ฒ ขิิ ด์์ย่ํ~ 0ศู ทูา เิ้ถ้ ~ําิาิช0ม่ํต่ํ ๅทธญู าิ~ ย่ํ ๐โ่ฑูอๅซูอ
รุ๊ะิฒอง๊ดําิช้ํณ โุ่ ๅณีต๋หูฉน้ํฑูจ โู โ่่อู๊ ช้ํา ริ นู้ํ ~1 ~าิ จ ั ๅาิซ้ํจ ตณู

น้ํ ~าถ้ําิ ร๊ซ้ํต่ําิาิน้ําิ ต่ํะ ขิุ น่่ําิชุซ่้ํต่ํป ดิ์์รู๊โ่ด์์นุต้่ํา
๓ ซ ดู 1๋น้ํ ณุณ ฒูิ ณ ตุ่ํม่ เํ้ .1. .จ ะ . 0รณต่น้ํ~ท ขุ่ธ์ ซ้ํ

๑าต่ํช้ํห น์้ํษุ~ ย้ําิ ณ จู็ด์ ต์่ ซ้ ฬํิ_ โดําิ ฑี ~ถ้ํ ~โ่ต่ฎีธุต่ํะิโ่ด์ ใ์น้ํด์์
ทณูข เิ้ฮาิ รู๊ ที 6 ~รุ้ มึช้ํสุ่ ฑร ณู์ ๐๖14๑1๓ ต่ํ รูณ 1์ซ้ํ าโ่เ้น่ํะิ ณู ซ้ํค์ล่ํ ฑู

ต่ํด์์ต๋ย้ เํ้ ๅ ต์น้ํช้ํ ๅฐ์าิโ่ ด์์ออ ฒิซ้ํนญ์1ตุขซ้ํ ด์์ ~โ่รฒิ รู๊

อเ้อ อด /ุต ธ็์ ~าิฝ้ าณู่ หือ ศูน่ รํู้ ด์์ ส ~ฒิ ซึ.ๅาซ้ํฑหู้จ๐ ต ช๋้ํต่ํม่ําิช้ํ

ถ้ํธุ์ ด์์รู๊ ๅ ๐าิธ์ท า ๗ ฑจอ ปู้ศูน่ํ ญ บูุ วุ๋ถูซ้ํธ์~ฑฟ ตุ่ํฑต่ํ ช้ ซํ้ํช้ํ ณูณู

ฑ์จ ~ ย้ํ .ๅช้ํท๐ใ ต๋ช้ํา หุ่้ณม่ํ ถ้ าิท0ย่ํหิ นู ~ บู๊าิ ~ขู .ๅศิณต่ํา อิ่ ซํ้ํ

ยู่ใญู ฑูตู่ ขญ ซูุ่อ ๐ใรุฮๅท๐น่ํ ร๊าิ ชูทูด์์ทูา ชิ้ําิ รู๊ญูล่ํ ณู๐1ม่ พํุ ซ้ําิ

ด์์ฌโ่อ๓เ้ ฑศิด์์ช้ /ํมึ0โ่ ดําน็ รู๊ะิฒ เ1้ญาท๐โ จ่ ต่ํตน้ํ าิร ณู ร์ซ้ํา ติ๋ ย้ํ ต่ํด์์

๐เ ฑู้ฒิ. 0 รซ้ ชํ้ํ ยู่อ่ํถ้ํ ซ้ํว ใ้นฐม่ํ .ๅาิ รู๊ฒด์์๐1 ฑถูซ้ํ ตุ:รุซ้ วํุ โ1ช้ํ รุส์์

1ช้ํรู๊ หวู๊ ๓ด์์๓ .าอูด์์รู๊ า ปิู้ซ้ํ ธ นู เ์ น้ี .ณู๓ณุ ~& พื ~ด์์~ทืณุ ทิ ~ด์์ ~ ภุ

_ ะิ โ่า ซ้ํฮาิ ต๋ ด์์สโ่ต่ า ติ๋ฑซ้ํ
๖ฮู ด์์รูวู่๊อ ซ้รํุ๊อร๊ ๅาช้ํช้ รํุ๊ -เ้'จ๊ะ งิ๊

าิ ตฺ ฑฉฑิ ~ ต๋ฑ 1 ว ตั่ํ410 ๖๐
โ ซ้ํช้ํ จาแร เ๊้ฉาโ่ไ่น่ นํ้ํ ๅณต๋วัส์ โ์่

~ ญญูลุ๊ อฮูทแอุ ซ๊ซ้ํช้ํ 06 ~ ศุด์์ ขต่ํ๓1

ต่ํอ0ซด์์จู๐ .1. ฑู๐ม่ํฒ ต ช๋ีะิ

น่ํ ธิ 1์1:1 .1 ~ หู้อน้ํธ์ เ้ด์์ฒิสุด์์ข ฑููด์์ เ โ้่โ่ธ์~วุ ต่ํ ชู กู้นุ๊ะ เิน้้ํฑู 0โฑูตู าฑ์ซีธุ์

ทส์ โ์ ซ่้ํา ริู๊ม่ํ โ่ ต ญ๋้ ทา โด์์ ฟุ

าฉ ฉลู ฟั วู ต๋.ๅบ

้าิ ช้ํ ปู ซ้้ปํุ๊ะ จิ้า ชิ้ํต่ํ าด์์
1จะิ ากฮ าิช้ํ 1ช้ํ าิชทูอ ช้ํ โ่ ธ์ทซุ ฒ่ิท

๐๐๓1โ่ ซ้ํช้ํช้ํจ . ถ โู่ 1หุ้ ซุณุโขล้ํธ ๐โ่าฉธ

ว่ําิ ต่ํซ้ํา หือ~ ช้ํ ชู โ้่ ณ์ส์์ ๅ41

เ้ทาาิ ด์ โ์่ กู๊ตเ ช้ี ย้ โํ่ ปู้ต่ํ าด์์ ใขู ล่้ํ

าิด์์ ต๋ ซ้ํ ~ วุชดําิด์์ ฑูรู๊ะิด โํ่

ฑต๋ช้ํ ฌโ่ ซ้ํต๋ฟ โิ่ซ้ํธ ตุา าณ1ฑูตต๋

ทต่ํด์์ าฑู๐ฑู/ .ๅา นิ้ํ ค้ําิช โํ่ าิ น่ํ
าิศ ซู้ําต่ํ ่ า . 06วู อาท ซ้ ใํ กู๊อณุ

ต่ เํ้ ฑูตโ่นู ใ้ ๓๐ซ้ํะิล่ํ ๖๐ ษุ~0.ณู

ซ้ํช้ําิ๐ จ ฑ์ิาิฟิะิ ซูโ่ ด์์รู๊ . ปู้อ ถู รุค้ํ

รู๊ อส์์ข าทโ่อีซด์ รู๊ ซเ้า ย้ํด์์ ~รุถูย่ําิฟิ

~หิซ้ํ ~า ชิย้ํ ธิ 1์1๐1 .ๅต่ํา โิ่ซ้ํา โิ่ ต เ๋ โ้ ๅฑูร

ค้ํ ณี 0ใซุ่ะ .ฒน็ ๐๐1ฒิ ส์์โ่ต 00โ่าิ

ต๋ย้ํ0 6โ่ จะิชโ่ด ใํเ้ ล้ํ โ่ต โ๋่ธุ์ณ.ๅฑูอง อ๊ร์ ว

ธิต่ําิตฺ6น่ํต่ําิฑโ่ดํก ด์์ ฑิอ่ํ

ทต่ ฏํ ตี่ํ . ๅาิช้ํรู้ จุ๊ ซ้ํ ๖๐น้ํ วุฒนู๋

ฒโ่ 1ซ้ํ ศ น์้ําิ ๓๓16 ฌจฉเ โ้่ จะิซู่ด์ท

า ดิําโิ่ ซ้ํ ห ล้ําิ๐ณอ่ํ ช้ํ

เ้น่ํ 16.

' อณุ ทิน่ํ~หล ~ พ็ ด์์ฒิ ส ~หสู ~

ตน์ซู ต่๋ .ร ซ๊ เุ ร้็ณฑรู๊ก็ ท ธิณู๐ ซู
ธฒ ยา ส ณุณู รู๊อ ณูปืน่ํ

ทือ 1ด์์รู ต๊ โ๋่ฒ่ ๒๓๓ย้ํ ทถ่รูซ้ํช้ ชํ้ํเ้ย้ํณุ

ซ้ํ ด์์รุ้ ปู้ซ้ํโ่ซ้ํ~บิตฺด์์ต ศู่ น้ ชํั 10ซ้ํ
ญ์จ เ์้าิซ~ห น็่ํา ฮิอ่่ํะิ ~ด์์~หิด์์ฒิ.

ธิต์ฺ โ่ฒิ~ชวบ์๊า เิ้ ๓๓.1. ซ้ํารุสา เิ้ถุโ่ต่ซ้ํ

ซอชู้ด์์ ต ซ์้ํ4.4ฑิ ทฒิน๊ซะิค่ํต่ รู้ ส์์หุ้ .

.ๅช้ํโ่ ยวัฒม่ํฑฒต๋ก์ ต๋ว่ํสุ่าิ๐ต่ํ

ช้ํฐีน้ ถํ้ํซูถ้ํ 1.0ส์ ซ์้ํ โ ย่้ํช้ํ ส์์ส ~าิช้ํ

าา ฮิ ปูืฑฌม่ํฑู ต๋ . 0 ฟุโ รู่๊ ถ้ ซํิ .0.ณาิธู
ฑู๐ฒิ อภิ ต่ํ ช้ํ ๒๓ ช้ําิ่ 1ฒิณดุ

ทื “ อ ส์์ต ย้ําข ม่ํธ์. ณูอย้ํ ท อื

ช้ํ ~ ท๐สู โ่่ ฑูรลู ท อ๊ ต่ ชํ้ํ รู๊ะิ

~ต่ํ~ 0ผู ฑ4ฒิ ฑูฒิฒ โิ่ ฑูตุฒิฒน้ํ

ธิอซ้ํ4 ศ .จ . ด์์ ' พื . ~ ต่ํ.ทุ
ใ ห ส์์/

4
กํ . 4ซ้ํฮ้ถ้ํซูถ้ํ น้ํท 1 . ช้ํ

ช้ํฒน้ํพุอ ช้ 1ํ6ช้ ชํ้ํ .ๅ พุขซ้ํอาิดุ้

น้ํท ย้ํช้ําิ- ย้ 1ํ1ขณาิ จาิ.ฒทาิ ทศําิ4ชู้

ศ ซูึต่ํสุ่ ทต๋ อย่ํฑูธุย้ํ รู๊อโ่ ต่ โํ่ง นิ่ํรู๊าิ

อ ย้ํธิ ร์ุ้.1 .ว่ําเ้าฑูโ น่้ํเ้ธ์ทข ~โ่คุณ ~ุณูฑูตุ่

ฎ ฑีิาิถุทุ่๐ ซ โูต๋าฮ็วุ วีอะ ซิ้ํรู๊ ต่ ณํุ ถูส์์ขุณซ้ํ

า โิ่หี ' พื ห็น่ํ พื ศ ร์ู๊ ทิปู เ้ โ้1แก๐วุ่ร เู้ฑฉ
ยู่ห วิ็ฑ์.า ชิี ทต่น้ํรู้ .ด์์ส .เ้าฒฉีย่ํ่

ซ้ํฐ สีต๋ ฒิ ดํา โิ่ซ้ํ ~ฑ งูี. บุ๊อฒิ . ชว์บู๊าิน๊

ายู่ทส์์ ~ด์์ .โ่สาิช้ํ 0ฒด์น์รู๊ . เ รุ้ง้ฐ์

1๗ชู้ณะ โิ่ด์์ ~โ่ฒิ ฑูต่ํะิ๐๐กู ษุ๊ค่ํฮู

ทต่ํณ โุ่ ซ้ํด้น้ําิฑ ส์ถ้ํ ต่ํช้ํธ์

06ฒฮัฒรู้ า ชิ้ํ ~จ 4ํฑู รู๊ ฑู๐ ถ ลู้ํ ๐ขิาช้ํ .ๅสงัณู ณุต่ํ ฑล้ํ าติ๋ซูอาิช้ํ . 7
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ขูฑ ธุ์ ต๋ย้ําิารุ า ต๋ต่ํต ย๋้ํ ซ้ํยู่อด ซู้ํ ๅณูดํ าจ ตี~ รุ๊ใหรถ ๐ด์ ต์๋ณูจด์์โ่ ๗๐๗1นื

ฑู๐ฐ อิฒส `ูช้ํ ซ้ํปู้ซ้ํฟ เิ้ .1ณุช้ํจ๐ ท๓๐ ตุวัยุต่ํ.ๅษุด์์ ท 1ูน้ํา ติ ย๋้ําิๅ

ฑู๐รถ า น่ํา ~ิจด์์รู ฮโ่ฒน่ํย้ําิธ์ 1น้ํจะิ ~ ถ้ํ ๐10ย้ํา อิ่ํา นิี าิฒิน้ํต่ จ๐ว่ํใ ณ์

ฒฑ๏ฐ ต่ํา เิ้ธุซ้ํา โิ่ต่ํ รื ๐๐๓ด์ ธ์ุ์นฑ์น่ํ าิศุา่ถ ลู้ํ0ฬยิ่ํจ รู๊าิ ~ ย้ํล้ ใํต๋น้ํทต่ําน้ํ

าิาิด์์ ซ้ํนฮีณู-ทอึ ~รุนูสู โ่่ ถฐีเ หุ้้ าฮุเ้ ชู้วัฝึล่ํ อ0าิเ ร้ฝืฬิะิพา ใิาโ.ๅหุ้ย้ โํ ~่ฑูต่ํ

าชิูโ ธุ่์~ ถ้ํติ์ ถต โ๋ โ่่หึ -ต่ํ .ถ้ํต๋ทษั ฑูอณูอ ฉฑ งูัซูน่ําซุ่.ฑู๐ .ฑ . ช้ํช้ํชูอ ~าิ ~

ฒิ~ซ้ํตรีท๊ซ้ํโ โ่ ร่่ํช้ํช้ํ9 ชูช้้ํ ก ซู้ํช้ําิ ๅทาฑูต ถ๋้ํ สุขู่นาใณโด์์ ต่ํฐต่ํะ ฐิฉะิณู ด์ โ์

อนร่ํ10ต๊บุ๊าซ้ํา ดิําิธู เ้าหอซ้ําโ่ ๐ร่ ถํ้ํ อเ้ฉรธ ธีรู๊ `จ ต๊ โ๋่๓๖ ด์์ รู๊ ร่ํฑู ๅม่ําิตฺาิ

ๅโ่๐าช๊~าิ โ่ปู้ห ~ 00จุ า ง้ธุ .์ชรีข้า โิ ร่็๐๐โ ต่่ํ กาะิ ซุยู่่ย่ํ~ ๓ม่ํา๐าิช้ ชํ้ ชํื ถ้ํะบึโ่ .ฑู๐รั

ชู้ ฑู๐๐ฑู๐๐ชื๗ -ๅอ รูแรโ่ต๋ทซ ตู๋ณุวันณาซิุ ฑีฝุ่ ฑู๐ฑฮ เู้ๅ๐๐น้ํฑต๋า ติ๋น่ํธ าิโ่

รู๊ . ๐สู้ซ้ํฒิฒิ ~ ช้ํต๋าิชษุณุ ~ฑ งูี.ๅอูฒิ ร ตต๋ส์ จ์ ลึ่ํ าฒิ ~ซู ค่ําิา ฝิึธิ์ข น์รู๊

จ๐ช้ําิ ชูอาิช้ํโ่ ค้ํธิข์าิ ต๋ วูช๊้ํ.วช้ํล้ํฉ่ํ รุ น๊่ํณูรโ่คู.าิ๐ฉืฌฌตู่ธ์ 1ด์์ ณุโ่ฒย่ํ
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รู๊ ก เ้อฐี่โ่งู พอธิ อจอป๋ล่ํ16 0ก1ยู่ 10 10086 ฟิย้ํ 0 00010 ฆ่$ ข์ โ่ ซ้ํ6 018068 01 ซ้ํ ฮิ บ์ ธ

อ่ํ0008ข์ โ่ , 00 /แอ-8อ๋ฒซ์ เ้อ8 ช้ํลา่กขู 066ก 0001 ข์806่ 0โ่ โ่ ย้ํ ฆ่ ร อกโ่ ข์ ระิ โ่6818 ~

ฟิช์ โ่ ช้ํ อ า่6ฟิ 0 ว์ 80001งู ข์กฐ โ่ ช้ํ ข์ $ อย่ํถ0ต่ํ ฮิ อ่ํฐีฮิ อ่ํ พอถโ่ , อก อ่ํ 0 โ่ 0180 ข์ กฐ

06ๆ0ก่ ชข์ ย่ํ 01 อ่ํ68โ่ ชบอเ้ ข์ 0ก ซ้ํอ 00กโ่อกโ่ 8 0 ร์ เ้อกแ80ฆ่ ซูโ่ 8 , พย้ํ ข์ ย่ํ อชิ ซะิธูอธฮ่อ อ่ํ

88 บก ข์ ถูบอ ณ0กษณะิกเ้ $ 0 ร์ ซ้ํอ อก บึ ข์ บึก โ่ กล่จอ 1 วู้ โ่ะิ บิลโ่บ ธฮิ 0ว์ โธ61อกอ่ํ , โ่ ช้ํ อ

0001 ข์ 08110ก 088 066ถ แก อ่ํอธโ่ ล่ํะิถ 0โ่ ออธอ ร๊บ 11งู 00118160 1 ข์ ซ้ํ0ฐขอซู ด์์ ข์ อ 000 ข์68 0 ช้ํ

โ่ ย้ํ อ 01 อ่ํ 681 1 ก่อ่ํ โ่6818 รู้ ก 106 001160110ก 0ร์ ย่ํ0 ธิ0มูล1 1 ก่ อ่ํ ก์อออ่ํะิณงู ~

้ ๆ

ปู้ซ้ํธิปืน่ํ าิ ธ~บึช้ํอธิบ
ถ้ํ บิิ เ้ เ้ ฮี บ๊โโ บึ ฝึ 0 ธิ ส์์ ฟี่ โยื ฟีโ ะิ เ้ ฮิ บ๊ะิ งื 1 ฝึ ธิ ธิ0อ๊ะิ ซ้ํ ฟิ บิ

ฝึ อิ ธี อ๊ ษี , 1 ฝึ โอ๊ะิ โ่ ธิ เ้ อ๊ ป๊ บู๊ก๊ ฟิ งื ป๊ ก์บ๊ะิ ,

00๓0ว๋160 อกอ่ํ โ่ ขอถ80 ถ่ บ็ อถ่ อ00บโ่ ^.0. 1100.

ฟิ0ฟิ ช้0ํซ ซ้ํอ บ์ขอช้ํ า่ว๋ณอ 2001ว๋ 800ณ์ , ช้1ํ0๓ ช้ํ110 01ว่ํธู เ้ถฆ่ รู้ถ ซ้ํ0 เ้ซ้ํ1'แขรู 0บ๊ 100 ธิ0วู๊ณ์ โ่อย๊ อ๋0อฉือณวู้ ; พวู้ชฏิ งูทู

. 0000แบบ็ 0ช้ํ ช้ํ00 เ้ถถแธ01ว่ถูว่ํ, 0 อ่ํ080ถ่ขู่011 0บ๊ 11800บว่ํ00ว่ํ8 , อบ เ้ถอู๋08 , สถฉี /46-5ซ์ฒน้ํ68 ช้ํ 00101'8.

เ้เ้ ล้ํชี ย๊ส์์บ๊ ฟิล้ํ บ๊-ป๊เ้ บิ เ ว้์ บ๊ เ้ , ช้ํ116 01 อ่ํ08ช้ํ ?010๓0 ภ0ฟิ ซ้ํ00ฉข อบถ่ขอใรู น้ํ 100 11'1811 ใหุบฐแอูฐดู , วู้ งู ขูคูอ๊ะิ.อู๋ถู สู่ ณู

ซ้ํ6 0016รั บฉถ่จอ 1ข์โ่อขลขรู บ1000๓00ว่ํก01 000108ว่ํ 0811001_0ร๊ เ้ขอใสถฉี . โ่110 ช้ 0ํ110ฟิเ้บธู บ0ปืน์00 0ช้ํ วู้ โ่ 18 รู1๊0ณ

0,00881,8 “ เ้001๓'08 011 ซ้ํ0 31000801101 ปิโลเ้อถ่ฆ่$ 0ช้ํ ออฝ่รู๊ 1๒1811 บ๊เ้ะช้ํ01ซู” :

" โ110 ซ้ํอโ่ 0ธิ อ่ํ080 ถบต่อกช้ํ ช้ํฒน้ํ 1001 ณอยํช้ํ บ0ฉ่ํ00, 0008ฌ0 วู้ช้ํ รู๊อ ช้ํ06 01อ่ํ050, วู้ธ ช้ํช้ํ แน้ํ พใป่ล่ํ ว๋อ ย้ํ0พบ โ่รู๊ ช้ํ06 ถซ้ํอ 0ธิ

เ้อตฺ ธยเ้อ ส ลุ่ 11-ปื101181, 0! 100 ฿00ซ้ํ 0ธี เ้06 ปี น้ํ 00พ.

“ 0ธี ซ้ํ0 0ถ่อูเ้บณ์ ฒณจูป๋อข อบฉิ ฬิก่ช้ํฮ่ 0ร๊ ม๊ะิย็น้ํชี ?ณ ก์- โ่ฮ่ช้ํ'ช์, 1 ฏิแจอ 0600 8010 ม่ํ 16๓0 00โ่ย้ํฮั ๓016 ซ้ํแบ 8

0ถ่อช้ํ 000 ๓61000001รู ท0ถ่ฝี 0บ๊ 1118 ฉืออย้ํ ช้ํ 100 ย่ํถณ์อ 0รู๊ 100 ป็0าิ เ้มเ้อณุ ฉช้ํ ช้ํ00 รู๊อแข 1106. ล้ํ ณคูณอชแอดํแณ , วู้ถ 1๒๐

๐บ่อ็น้ํฆ่ 0800, ค่ํ ซ้ํ0 ช้ํ0ซู 0ซ์ ช้ํ0110 จุ๋ อิ , 010ม่ํ1รู วู้อู๋ะิถถ่ถืออ ย่ํ0 พถ่โ่อซ 0ช้ํ ซ้ํอ 000รู้ ฒ่ซ้ํ ซ้ํอ 061500 ฟิ0086 ฉ้อฉซ้ํ วู้อ 10001'ย่ํ0ฉื วู้บ

106 00830ฐอ วู้บ 106 ย่ํอบณ์อ.

" โ00 00บบ็อกช้ํ 0ธี ซ้ํ0 เ้อ๊ . , 88 ช้ํ00รู อช้ํยบอ่ํ 00ฟิ, แขอ 0ธี แ ณข์$0ฉิ 00๓00ม่ํช, ช้ํฉ้อม่ํก่001 800 ซ0ณสกุล่0, แถอ่ํ ขอใแม่ํ ช้ํ0 ช้ํ00

แกรู๊อู-ปืปัถ่า่แบ , ณ พ011 06 100 00ถ่อโ่ ว๋ฉบ ชูอบ่อย่ํ. โ่ป้อ 000ซ้ํ 008ช์ ก8 ฟิเ้ ซ้ํ 0 ซ ซีแล้ํถูก ช้ํ 0ธิ 100 ฿00ส์์ 0ช้ํ งืลบออเ้อ, 0811 0ช้ํ พโ่งชู้

พิธ ฆ่พอรูธ ซูขอบ๊รูฒ่ ช้ํ0 ซ้ํอ บ๊00ล้ํ 0ช้ํ โบจึ081008 (01 อบต่อบน้ํ 0010บช้ํ0ช้ํ100 ) 0รู้ บ๊ถ่ถบ, ช้ํ0ษ 800001081081 0ญู0808.

“ '1`ฏิเ้อ ช้ํ ช้ํ0ปื0ฟิอ่ํ โ่งู อ รํซีแอ๊1บอกว่ํ 0บ๊ ซ้ํ0 1บ่อช้ํ0พุ 0ช้ํ ช้ํ06 ฿1'1ช้ํ0ก8, 0)' ฟือก 1บ่แธ, ช้ํธแบธ1แม่ํฉื น้อช้ํ0 ี0000110 0รู ษีซ์เ เ้้แ

บ๊ฒอกค่ํ ช์ก , โ ~่00 000ช้ํ 000 00ช000108181 , พ00 ณีออ่ํ เ .ก~ 1072. ่

“ ใบ็อ กอย่ํ ช้ํบชู01~ช้ํแบน้ํ 111600 วู้ธ น้ํ00 10พุ ฒต่อบปั 010ฮูรู, พถ่ช้ํ ช้ํอบ โ่งู โ่ป้อ 000โ่ บิฆ่ชัฝืน ช้ 0ํฑกูแต่ํ11, 0ภ 1๖๐ สู่อยซ้ํ 0ซี ฮือน้ํ ช้ํ

0010๓ 01116, ช้ํ $1เอ ร 'ูอแข 592.

“ โ่06 0108รู ว่ํ ช้ํ0110พอย่ํ โ่งู ถ้ํอ๊ณอบซ้ํธ 0ชิ ซ้ํ0 000เ้อบน้ํ โ่อว่ํบ่อ โ่010 0ธิ โ่~ย้ํอ เ 0้800 ป เ็ แ้ม่ย์ , [0๙ ใกล่ํถ่อโ่งู 0รู๊ 1116 โ่ช้ํ0บ เ้ซ้ํมู่

พ00, วู้บ ถ บึว่ํ 0ช้ํ อเ้อวู้โ่อฌอบช้ํ ฆ่ช้ํข ย าิฉะิ ร๊อนว่ํ อช้ํ ช้ํ06 ขกรูแ1 001000 0รู๊ ษิณยบข้อ, ณย่ํ0 8 ธแย่ํยู่อถู ซ้ํสู่ ย้ํ0ณู ๓0100 ฉือโ่อ

เ้แ118101, พ0610 ซ้ํองู ช้ําิกอย่ํ ซ้ํอ กู01006 0รู๊ โอแรกไพ่ฟิ เ้บย่ํย่ํ1'ด, ว๋บ เ้อบังู, โ่น้ํอบ ซ้ํ0 ขออวู้ อ่ํ6000 0ซ์่ ปืบทอฉั ปู ฉ้ะ บิสซ่} '0, ส์์ก รู๊ 0ช้ํ

ฟ็ออช้ํ เ้น่ํ$161~ โ่ซ้ํ ช้ํ1'00ช้ํ ล่ํ001108 111 อณุว่ํ0 ม่ํ 110ต่ํ005 น้ํ ช้ํ0ซูอชูถกูบ็ร 'ู , ณุ ตอบ ย่ํ 10 8ป็ฌ10ถ8 ช้ํ แก สู่ อู๋0801ว่ํกู่008 0ช้ํ 800วู้ฆ่

น้ํล่ํว่ํโ่อ 0110 ณแบบอขอ.

“ ป๊อก๊ช้ํ 00฿0 บ็อน่ํอบซ้ํ 0รู๊ ไส์์ ซ๊ก ฿กู้ บินช ' ย่ํแบ่ย์ ชเ , อบย่ํ 100 ไย่ ช๊ก ชือํ ช้ ชํ้เ้ย่ะเอ๋8 ; 00ซ้ํ 001ปี16 800118, อบ่อข์บอ๊ 0แโ่ 0ธิ 100

001601'ม่ํ0ฉิ 081ช้ํ16 80011 0รุ๊ 0แถบ ถืูกย. ฝี08ช้ํ 00๓05 ช้ํ06 ธช้ํพุ 0บ๊ 106 ฬิแบบ์อถ่บอ็อ อบ๊ ด์์ยอใบ์แบัอ ย่ํรู้จู วู้บ ซ้ํ0 ^ช้ํ1แก่0. ช้0ํซ ช้ํ ช้ํช้ํ0

รูอขอ ซ้ํฉิ ธอจอบ ณถบซ้ํธ, วู้ถ อ่ํอ อวู้ฮูปู้ซ้ํ 0011 บ็บกุ. โ่0080 ๓๐ ช้ํ0110พอฉิ อิรู ป์ิชูอช 0ํ0ช้ํ 00ถูฉีอธ 0บ๊ : ช้ํ00 โย่า่ก ฿6 0}เเเแอ๋เ ถู้กอ, 01

อูถูย่ํ 0๑1116 8จู011 0ช้ํ ษีแแย่ํช้ ยํู่ฒ ; ซ้ํอ ฿า`แขับูช้ํแก บิแ ป๋อแฬิกูแ, ซ้ํฉิ ฉียอย่ํ 0ป็ น้ํอ ๓0บย่ํ00 ปืฒย เ้ช ~อ ป กัู้}' ; แ 11น้ํ101รู ๐ช้ํ 100 ธ์ขออช้ํ

จูแล๊แบ 0อณอาิบ่อธ 0รู๊ ป๊กํกก, 006 0ช้ํ ซ้ํอ จุล่ํ0ณุ 01ฉี 000ช๊อ บ์0ณ ฟิฮิเ้ล่ํ ซ้ํฉ้อ ฉบฉ่ํ 01001 จูว่ํ0068 พอซอ ๐๐๓จู116ฉี ; ลู0อณอ โ่งู

ปืชอบ 0บ๊ ย่ํ0088ช้ํ0100100 แกฉิ 0ช้ํ00ษ ; ช้ํ080ซ้ํ01 ฒ่ซ้ํ จย่ํ0น 0ซ้ํ61 ชูว๋0088 0ธี ่อย้ํปิรู ลบฉ่ํ 018โ่0บ่0 10ณแกะิ, 0016ปิงู ขอช้ํอิรู๊ก รู๊

ช้ํ0 100 แกช้ํ-บีย้ํฉือช้ํ เ้ลบ 001ว่ํ0ฉี, 000 65000ข์011รู ซ้ํอช้ํ 0รู๊ ช้ํ00 ไมฒ่ย์แ บิอ่ บิสม่ํกก. โย้ํ ฿08น้ํ จ8100016 เ้อ๊ . 06101188 10 100

1ะิ0}*01 11ช้ํป้ ฉ้ฒฉีอาิรู.”

โห์เอ อฉ่อ่ ช่ อ่อน ซ์8 เ้ อ๋ท~เอ๋ ย้ํะน้ํ ย่ํ0 200 60ซู่ อ๋68 ~ 8210867ซ ซ์ู่ ช่ อ๋0ท ชู้3 38~ ซู่67 60ฐ ]์ ~

ขุ่ถูกูใช้ํลดํ0บอ ช้0ํษ 000ว๋08 010 ช้ํ0 00 8อ่ํถ้ํ6886่ น้ํ0 100 โ่สณ$บะิบิล 0? รยอ บ๊0ณเ 18188 ย่ํ0เบิษแะิ,

19, บิเพ80บ อ๊รถอะิ'บ, บิ บ฿เ1ล ; 01 10 1๖๐ ฿0800๓รู18 ธิ0011800ข8 , บ๊00028, ชื081$8 & 00~, บิบธเ1บ ; ลบ ฉ่ํ 1จึ1แแแธ

แสบ ี0110ย่ํษ, 00\'฿ษ'1̀ บ๊เ้ลบอล, เ้0บบ0ษ ; 20, 800ซอ ชืช้ํ003108 818118~ภู ยี01ล8030ธ.

[ซบ ลผ 0ฯ88



โ0 66 6071201616ถ่ ข่ท ช่ฆอ 087ช่8 , 111106ท่81/01อ๋0 , 012 20726ฉ่ 08067~ ง้น6867ฮ ซู่่ ช็ อ่ํ0น , สู้2 - 28.

067087ช่ . ฮิฮ่อ๋ ย่ํ ฃ่อท เ้อ๋ฒฃ่ ซ่อถ่ 10 1ฆ0 ชใ้นทถ่ฑะฉ่ 600อ๋68 ~

~ 1 ะิ 0 ธิ ปื ซ้ํ ธิ ษิ ธิบ๊ ส์์ บี ,
โ่ เ ว้๋ ยื อ็ธิบ๊0เ้เ้ยิ บิ ฿00เ้ ;

01061พ186 81)'16ฉิ น้ํต่ํช้ํ ฟิ เ ย้้ํ บิ น็กแ ป๋อข้ถูก์ซอ, 106 ย้ํ681 บ๊00ช้ํ 01 บ๊00 ป็018๒6 : 8 0011661100 01 016068 ๓ 11180 80ฉิ เ้8110 ,

๓๓01160 ซ้ํ๓ 8061601 8001068, ม่ํพ81อ่ํ8 106 01086 01 106 100ต่ํ66010 ฒบน่ํ1รู~

ฟิ0ฟิ 101 106 ธีใบ๊อ็โ่ ใม่ํ ธิปืบ๊เ้โฮ็บ๊ปืปี, 110๓ 106 0ถ่ขู่081 ด์์80080กํ01 ๓ 106 เ้101ณุ 01 106 บ๊0รูณี ย้ํ0 008ย่ํ6๓งู .

ท็จ๊ช้ํภิ ป๊อก๊อฑญิซ่า่ฒ ถุโ่ 116 เ ย้ก แ861ซ้ํ ซ์ , ใช้ํช้ํ ญ้ 008ช้ํ61118, 1ทย่1~068, แทสุ่ ช ก๊กู-8ช้ํ ซ้ํช้ํ8 ?ใน 60๒18.

เ้ยืส์์ บ๊ฝีล้ํธิ บ๊ธิษิล้ํ0 18 000660 88 10110ฬ8 10 ?00888800 0,0080118 เ้661๓68 00 106 11800801101 เ้81611818 0รู้

ล้ํ001601 11180 บ๊1810กุ :

" ฟื6 0816 ๓ 106 60ม่ํ6 01 10๗6 166น้ํ68 0ปื60 08ฉิ ๐ฒ8100 ๒ 16161 10 80 8061601 086อู๋0116 โ่ษี . , 86061811รู

6ม่ํ16ฉี ย้ํ861181 ฿1686, 01 8066ฝึ60 บ๊001 , 0ณะิกฆ่ ๓ ซ้ํ6 เ้10181รู 01 1116 ป๊0}'81 1ก่80 56806๓งู ; 80สู่ ฒ 11 18 10

118611 8 00๓00811100 01 ซู681 10161681 80ปุ่ 1๓00ถ่8006, 80ฉี 88 ฟิ6 80811 01๒0 0816 0๓ณุ100 ๒ 16161 ๒ 11, 11 866๓8 10

๓6 1081 8 0ถ่61 8606๗ 001106 01 11 0111 116 80010011816 0616. เ

" โ่06 010061 08๓6 01 1018 0008 18 ล้ํแอ็ม์แซ ปู กู้้ท บิ ปุ่นแ บือ อับูใบ'อ, 01 106 ซู681 0001( 01 บิย์ท บิอข่ถูก์พอ.

' เ บิสํน บือช กู๊ฝัซ็อ ต88 106 08๓6 01 8 01806 00 106 081พ8รู 81 อ่ํ6 01 106 ฿1861 3080000, 80๓6 น้ํม่ํถตฺ 0610พ 106

0168601 ม่ําิ 01 0101006, ฟิ0616 106 81681 0161๓ฏิ 18๓11รู๊ 01 106 ด์์80ช้ํฮู808 08ฉื, ช้0๓ 11๓6 ย้ํ๓6๓01181, ช้ํ601

8000018 01 18พ, 00611รู , 80ฉิ 11161810๓. โ018 0000 8006๓ 10 0886 0660 ต่ํ1160 0รู๊ 80๓6 ๓6๓061 01108116๓6ณี

18๓11งุ 80001106 01086 01106 10น่ํ66010 ะิถย้ํรู~ 11 18 001 8 118086ถ่01 01 80รู 006 0000, 001, ม ฒ่ปุ๊ ย้ํ 8660, 8

00๓01181100 00๓ จย่ํ0ณ ๗๐1601 00008, 016ะิพ6อู๋ 6โ่6ปีจ 'ู 10 106 611010068 80ฉี ๓0088161168 01 00008601, 0100ย่61,

800 ย้ํ108161. ~

“ โ่06 1010๓6 18 ฆ11ม่ํ0 10 8 ๓081 068011101 81รู16 01 06ฒณ010 00 บ๊06 18186 10บ๊0 1611ะิ ~ โ่06 ๗0๒018 816

8ปื, ฬ110 006 610601100, 01 8 1611ขู่008 6ชู้ผัฒม่ํช ; 80ย่ํ 811, 01 06๓1ๆ ย่ํ, 10 106 00๓81 81ร 'ู16 0ช้ํ 086ด์์6. 0180รู 01
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